
W związku z wprowadzeniem obszernych zmian do dotychczas obowiązujących ustaw, przygotowaliśmy 

dla Państwa zestawienie tych najważniejszych związanych z tzw. Tarczą Antykryzysową. W zestawieniu 

znajdą Państwo również praktyczne porady do kogo rozwiązanie jest skierowane oraz jakie działania są 

potrzebne w celu uzyskania pomocy. 

 

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony oraz profilu na Facebook'u gdzie już niedługo pojawią się informacje o kolejnych 

planowanych ułatwieniach skierowanych do przedsiębiorców. 

 

 

KIM JESTEM CO DLA MNIE PRZYGOTOWANO Kiedy mogę skorzystać CO MUSZĘ ZROBIĆ 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

(samozatrudnienie) 

zwolnienie ze składek ZUS przez 3 m-
ce 

ze zwolnienia ze składek ZUS nie 
mogą skorzystać podmioty, które w 
trudnej sytuacji znalazły się w 
grudniu 2019 r., nie regulowały 
należności, w tym składek ZUS; 
przychód z działalności w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany 
wniosek nie może przekroczyć kwoty 
15 681 zł 

złożyć wniosek do ZUS na formularzu 
RDZ dostępnym na stronie ZUS do 

dnia 30 czerwca 2020 r 

świadczenie postojowe 
- w wysokości 2080 zł, 
- w wysokości 1300 zł; 

 świadczenie postojowe w 
wysokości 2080 zł 
skierowane jest dla 
działalności gospodarczej 
prowadzonej przed dniem 1 
lutego 2020 r., w przypadku 

najpóźniej w terminie 3 m-cy od 
miesiąca, w którym zniesiono stan 
epidemii złożyć wniosek do ZUS na 

formularzu RSP-D 



gdy nie została ona 
zawieszona, do skorzystania 
ze świadczenia uprawnia 
pomniejszenie przychodu w 
miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku o min. 15% 
w stosunku do m-ca 
poprzedzającego i nie 
przekroczył 300% 
prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia 
brutto; jeżeli działalność 
została zawieszona po 31 
stycznia 2020 r.  świadczenie 
postojowe w tej wysokości 
otrzymasz jeżeli, przychód, 
który uzyskałeś w miesiącu 
poprzedzającym złożenie 
wniosku  nie przekroczył 
wartości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia brutto; 
- nie masz innego tytułu do 
ubezpieczeń społecznych; 
- mieszkasz na terytorium RP 
i jesteś obywatelem RP lub 
masz prawi 
czasowego/stałego pobytu; 

 świadczenie postojowe w 
wysokości 1300 zł otrzymasz 
jeżeli prowadziłeś 
działalność gospodarczą 
przed dniem 1 lutego 2020 r. 
, rozliczasz podatek kartą 



podatkową oraz jesteś 
zwolniony z opłacania 
podatku VAT; 
- nie masz innego tytułu do 
ubezpieczeń społecznych; 
- mieszkasz na terytorium 
Polski i jesteś obywatelem 
RP lub masz prawo 
czasowego/ stałego pobytu; 

 

dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności 

gospodarczej 

o dofinansowanie może zostać 
przyznane na okres 3 m-cy, 
gdy spadek obrotów 
wyniesie: 
- co najmniej 30% - 
dofinansowanie w wysokości 
50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie; 
- co najmniej 50% - w 
wysokości 70% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie; 
- co najmniej 80% - w 
wysokości 90% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie; 

 

wniosek w PUP 

odroczenie terminu płatności 
podatku, zaległości podatkowych, 
odsetek lub rozłożenie podatku na 

raty 

gdy ze względu na problemy z 
płynnością finansową nie możesz 
zapłacić podatku; odroczenie 
terminu płatności pozwoli na 
przeniesienie tych kosztów na 

złóż wniosek w Urzędzie Skarbowym 



dogodniejszy dla Ciebie czas, 
rozłożenie na raty zobowiązań 
wobec US pozwoli na zachowanie 
płynności finansowej 

ulga w płatności składek ZUS Ulga daje możliwość opłacenia 
składek ZUS w dłuższym czasie: 
- wniosek złożony przed terminem 
płatności składek – brak kosztów 
związanych z ulgą; 
- wniosek złożony po terminie 
opłacania składek – ZUS naliczy 
odsetki za zwłokę na dzień złożenia 
wniosku. 
 

aby uzyskać ulgę złóż wniosek o 
odroczenie płatności składek w ZUS 

 

Mikroprzedsiębiorca  
(zatrudniający do 10 pracowników) 

zwolnienie ze składek ZUS 
 

brak ograniczenia uzyskanych 
przychodów 

złożyć wniosek do ZUS na 
formularzu RDZ dostępnym na 
stronie ZUS do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń dla swoich 

pracowników praz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne 

z dofinansowania do wynagrodzeń 
może skorzystać przedsiębiorca, 

który odnotuje wysoki spadek 
obrotów w ciągu dwóch dowolnie 
wskazanych kolejnych miesiącach 

kalendarzowych 2020 r. w 
porównaniu do analogicznych 

miesięcy w roku 2019; 
 

złóż wniosek w Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

3 miesięczne dofinansowanie 
wynagrodzenia swoich pracowników 

w przypadku przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego 

aby skorzystać z 3 miesięcznego 
dofinansowania: 
-przedsiębiorca musi prowadzić 
działalność gospodarczą co najmniej 

złóż wniosek w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy 



wymiaru czasu pracy praz opłaty 
składek na ubezpieczenie społeczne 

2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek 
obrotów z dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, w 
porównaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego. 
- spadek sprzedaży towarów lub 
usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym: 

 nie mniej niż o 15%, 
obliczony jako 
stosunek łącznych 
obrotów w ciągu 2 
kolejnych miesięcy 
w okresie po 01.01. 
2020 r., do łącznych 
obrotów z 
analogicznych 2 
miesięcy z roku 
ubiegłego w 
następstwie 
wystąpienia COVID-
19, lub 

 nie mniej niż o 25 %, 
obliczony jako 
stosunek łącznych 
obrotów w ciągu 
dowolnie 
wskazanego 
miesiąca w okresie 
po 01.01. 2020 r., w 



porównaniu do 
obrotów z  miesiąca 
poprzedniego; 

 

odroczenie terminu płatności 
podatku, zaległości podatkowych, 
odsetek lub rozłożenie podatku na 

raty 

(zobacz informacje w tabeli dla samozatrudnionych) 

ulga w płatności składek ZUS 
 

(zobacz informacje w tabeli dla samozatrudnionych) 

niskooprocentowana pożyczka z 
Funduszu Pracy do kwoty 5000 zł 

o pożyczkę może wnioskować 
mikroprzedsiębiorca, który 

prowadził działalność gospodarczą 
przed dniem 1 lutego 2020 r. 

 

wniosek o pożyczkę należy złożyć w 
PUP właściwym ze względu na m-ce 
prowadzenia działalności 

 

Średnia firma dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń dla swoich 

pracowników praz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne 

(zobacz informacje dotyczące mikroprzedsięborcy) 

3 miesięczne dofinansowanie 
wynagrodzenia swoich pracowników 

w przypadku przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy praz opłaty 

składek na ubezpieczenie społeczne 

(zobacz informacje dotyczące mikroprzedsięborcy) 

odroczenie terminu płatności 
podatku, zaległości podatkowych, 
odsetek lub rozłożenie podatku na 

raty 

(zobacz informacje w tabeli dla samozatrudnionych) 

ulga w płatności składek ZUS (zobacz informacje w tabeli dla samozatrudnionych); 



pożyczka obrotowa finansująca 
wypłatę wynagrodzeń 

jeżeli masz problem z wypłatą 
wynagrodzeń możesz skorzystać  
z pożyczki ARP na sfinansowanie 
pensji, otrzymasz kwotę netto do 
pokrycia deficytu funduszu 
wynagrodzeń, a środki trafią prosto 
na konta Twoich pracowników; 
pożyczka przyznawana jest w 
oparciu o weryfikację luki 
płynnościowej na podstawie wyciągu 
z rachunku (stan rachunku powinien 
potwierdzać brak środków na 
koncie) i analizę krótkiej płynności. 

wniosek o pożyczkę należy złożyć do 
ARP S.A. 

 

 


