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MAŁY PRZEDSIĘBIORCA 
 

Tarcza 1.0. Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Tarcza 2.0 Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Mały Przedsiębiorca Przedsiębiorca, który:  
1) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln 
euro. 

 
Przedsiębiorca nie jest mikroprzedsiębiorcą. 

 
ZAGADNIENIA PRACOWNICZE I ZUS 

 

Odroczenie lub 
rozłożenie na raty 
składek ZUS  

Zgodnie z ogólnymi regulacjami z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym, nie jest naliczana opłata 
prolongacyjna (wniosek dotyczy okresu po 1.01.2020 r. i złożono go w okresie epidemii lub 30 dni po jego zakończeniu). 

Umorzenie składek ZUS Możliwość zwolnienia w wysokości 100% z obowiązku opłacania nieopłaconych należności 
1) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,  
2) należne za okres od marca do maja 2020 r.,  
3) jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek w określonym czasie (zgodnie z ustawą) i na konkretny dzień 

(odpowiednio 29 lutego, 31 marca, 30 kwietnia)  zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 
 
Możliwość zwolnienia w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek, jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako 
płatnik składek w określonym czasie (zgodnie z ustawą) i na konkretny dzień (odpowiednio 29 lutego, 31 marca, 30 kwietnia)  
zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 
 
UWAGA! Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 
2020 r. również wtedy, gdy należności te zostały opłacone. 

Dopłaty do 
wynagrodzeń (i składek 
ZUS należnych od tych 
świadczeń) z Funduszu 
Gwarantowanych 

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP: 
1) wykazanie spadku obrotów o odpowiednio nie mniej niż 15 lub 25% w zależności od przyjętego okresu referencyjnego; 
2) wprowadzenie w trybie i na warunkach opisanych w ustawie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu 

pracy.  
Wynagrodzenie jest dofinansowane w wysokości: 
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Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) 

1) połowy wynagrodzenia (ALE nie więcej niż 2 079 zł) -  przy obniżeniu wymiaru czasu pracy 
2) 1 300 zł – przy przestoju. 

 
Najistotniejsze dodatkowe kryteria: brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych, brak przesłanek do 
ogłoszenia upadłości, te same koszty nie będą pokryte z innych środków publicznych, wynagrodzenie pracowników za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązek utrzymania zatrudnienia przez czas pobierania 
dofinansowania. 
 
UWAGA! Dofinansowania z FGŚP i od starostów co do zasady nie łączą się.  

Dopłaty do 
wynagrodzeń (i składek 
ZUS należnych od tych 
świadczeń) od 
starostów 

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń od starostów – o ile wprowadzą oni takie rozwiązanie (nie jest ono 
obligatoryjne). Głównym kryterium jest spadek dochodów i od poziomu tego spadku (co najmniej 30%) zależy wysokość 
dofinansowania, która waha się w granicach od 1 300 zł do 2 340 zł.  
 
Najistotniejsze dodatkowe kryteria: brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych, brak przesłanek do 
ogłoszenia upadłości, te same koszty nie będą pokryte z innych środków publicznych, obowiązek utrzymania zatrudnienia 
przez czas pobierania dofinansowania. 
 
UWAGA! Dofinansowania z FGŚP i od starostów co do zasady nie łączą się. 

 
ROZWIĄZANIA PODATKOWE 

 

Podatki – odroczenie 
płatności 

1) możliwość złożenia deklaracji rocznej i wpłaty PIT do dnia 31.05.2020 r. (bez konsekwencji z KKS); 
2) możliwość złożenia deklaracji rocznej i wpłaty CIT do 31.05.2020 r.; 
3) odroczenie terminu na przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (dla zeznań podatkowych 

PIT złożonych do 10.06.2020 r. lub ich korekt złożonych do 30 czerwca 2020 r.); 
4) odroczenia terminu wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na PIT za marzec i kwiecień, pobranych przez płatników z 

tytułu wypłaty wynagrodzeń (ze stosunku pracy jak również z umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) do 1.06.2020 r., pod 
warunkiem, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

5) odroczenie do 20.07.2020 r. terminu płatności podatku minimalnego od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 
po warunkiem, że: i/ podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz ii/ podatnik 
zanotował spadek przychodów o co najmniej 50% w stosunku do miesiąca analogicznego w roku poprzedzającym; 

Ulgi podatkowe 1) możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej w jednorazowej wysokości 5 mln zł; strata podatkowa poniesiona 
przez podatników w 2020 r. będzie mogła zostać odliczona od ich dochodu za 2019 r., pod warunkiem spadku przychodów 
w 2020 r. o co najmniej 50% do roku 2019; 

2) możliwość rezygnacji przez małych podatników w trakcie roku podatkowego z uproszczonych zaliczek, pod warunkiem 
że ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;  
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3) wyłączenie stosowania „ulgi na złe długi” w PIT i CIT w stosunku do dłużników, jeżeli i/ ponieśli w danym miesiącu 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz ii/ zanotowali spadek przychodów o co najmniej 50% 
w stosunku do miesiąca analogicznego w roku poprzedzającym; 

4) możliwość zachowania statusu grupy podatkowej dla podatników, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości w zobowiązaniach 
podatkowych  

Podatek od 
nieruchomości 

Rada Gminy może w formie uchwały podjąć decyzję o:  
1) zwolnieniu za część roku 2020 r. z podatku od nieruchomości lub  
2) przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż 

do 30.09.2020 r.),  
dla podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w zw. z COVID-19. 

Podatki – odroczenie 
płatności/ rozłożenie na 
raty/ umorzenie 
zobowiązań 
podatkowych na 
podstawie Ordynacji 
podatkowej 

Możliwość skorzystania z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg i złożenie wniosku o: 
1) odroczenie lub 
2) rozłożenie na raty lub 
3) umorzenie zobowiązań podatkowych/ odsetek. 

bez obowiązku uiszczania przez podatnika opłaty prolongacyjnej, wiążący się z wydaniem decyzji dot. odroczenia lub 
rozłożenia na raty.  
Możliwość zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - w drodze rozporządzenia 
Ministra Finansów. 

Ceny transferowe – 
zmiany terminów 

1) odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30.09.2020 r.; 
2) przedłużenie do 30.09.2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 

dla podatników PIT i CIT; 
3) przedłużenie do 31.12.2020 r. terminu na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych dokumentacji grupowej 

dla podatników PIT i CIT. 
Tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31.12.2018 r., a zakończył przed dniem 
31.12.2019 r. 

Inne – zmiany terminów  1) wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT 
z 3 do 14 dni; 

2) przedłużenie o 3 miesiące terminu na wydanie interpretacji indywidulanej  (dla wniosków nierozpoznanych do czasu 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego/ stanu epidemii lub złożonych już po ich ogłoszeniu); 

3) zawieszenie do dnia 30.06.2020 r. terminów raportowania schematów podatkowych MDR; 

Ulgi podatkowe w 
związku z walką z 
COVID-19 

1) preferencyjne zasady odliczania darowizn w PIT i CIT przekazanych na walkę z COVID-19, pod warunkiem ze 
obdarowany jest podmiotem wskazanym w Tarczy; 

2) 0% stawka VAT dla wyrobów medycznych przekazanych na walkę z COVID-19, pod warunkiem, że obdarowany jest 
podmiotem wskazanym w Tarczy; 
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Dodatkowo, podatnicy będą mogli: 
1) dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych (i ujętych 

w ewidencji w 2020 r.) w celu produkcji m.in. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej 
odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk,; 

2) obniżyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek o koszty kwalifikowane związane z prowadzeniem 
działalności badawczej i rozwojowej (R&D), której celem jest opracowaniem produktów niezbędnych do przeciwdziałania 
COVID-19; 

3) stosować 5% stawkę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych z praw własności 
intelektualnej (w ramach tzw. IP Box), jeżeli są one wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19; 

 
BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE  

 

Bieżąca działalność 
operacyjna – zdalne 
funkcjonowanie 
organów 

Możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: 
1) posiedzenia zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej (oraz sp. z o.o.), chyba że statut/umowa spółki stanowi inaczej 
2) uchwały w tzw. sprawach osobowych (np. wybór przewodniczącego rady nadzorczej, wybór prezesa zarządu). 
3) walne zgromadzenie spółki akcyjnej /zgromadzeniu wspólników sp. z o.o., chyba że statut/umowa spółki stanowi  inaczej. 

UWAGA!  Niezbędne jest opracowanie regulaminu eWZA. 
4) uchwały rady nadzorczej spółki z o.o. albo spółki akcyjnej w sprawach, dla których umowa albo statut spółki przewiduje 

głosowanie tajne (np. wybór organów) 
5) zdalne funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy, chyba że warunki emisji stanowią inaczej 
6) zdalne funkcjonowanie organów funduszy inwestycyjnych, chyba że statut funduszu stanowi inaczej 

 
Możliwość zapisu na akcje spółki akcyjnej w postaci elektronicznej.  
UWAGA! Wymóg wypełnienia formularza  w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - pod rygorem nieważności zapisu. 

Wydłużenie terminów 
dla obowiązków 
sprawozdawczych 

1) przedłużenie o 3 miesiące terminu na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 
jednostki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej – termin 
upłynie z dniem 30.06.2020 r. (pierwotnie 31.03.2020 r.); 

2) przedłużenie terminu o 3 miesiące  na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 
jednostki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej –– termin 
upłynie z dniem 30.09.2020 r. (pierwotnie 30.06.2020 r.); 

W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF powyższe terminy ulegają wydłużeniu o 2 (a nie 3) miesiące 

Odroczenie niektórych 
innych obowiązków 

Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, 
czyli z dnia 13.04.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  
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Obligacje Możliwość wprowadzenia zmiany w zakresie załączania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy w propozycji nabycia 
obligacji (w związku z przedłużeniem terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych). 

 

 
ROZWIĄZANIA FINANSOWE 

 

Renegocjacje umów 
kredytowych  

Możliwość zmiany warunków lub terminu spłaty kredytu na warunkach uzgodnionych z bankiem, nie powodujących pogorszenia 
sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy, jeśli: 

1) kredyt udzielony przed 8.03.2020 r. oraz  
2) bank badał zdolność kredytową przedsiębiorcy nie wcześniej niż w dniu 30.09.2019 r. 

Pożyczki z Agencji 
Rozwoju Przemysłu 
(ARP) 

Podstawowe instrumenty finansowe oferowane przez ARP celem zapewnienia płynności to przede wszystkim:  
1) leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów z karencją w spłacie   

 dla przedsiębiorców o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik 
netto),  

 w kwocie do 5 mln zł netto z okresem finansowania do 6 lat oraz karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy 
2) pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym przedsiębiorcy,  

 dla przedsiębiorców o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik 
netto),  

 w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł z okresem finansowania do 6 lat i wydłużonym okresem karencji do 15 miesięcy 
3) pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń pracowników. 

 dla przedsiębiorców z potwierdzonym deficytem bieżącej płynności w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu 
funduszu wynagrodzeń z okresem finansowania do 2 lat i wydłużonym okresem karencji do 12 miesięcy.  

 
Możliwość skorzystania z pomocy ze strony ARP jest determinowana przede wszystkim trudną sytuacją finansową 
przedsiębiorcy oznaczająca spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy na skutek COVID-19. 

Środki z PFR 
 
*program nie został 
formalnie uruchomiony  
– szczegółowe warunki 
nie zostały jeszcze 
ogłoszone (na dzień 
23.04.2020 r. brak 
decyzji Komisji 
Europejskiej) 

PFR planuje zapewnić finansowanie na następujące cele: 
1) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (UWAGA! zakaz akwizycji) 
2) spłata kredytów (UWAGA! do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki) 
3) rozliczenia z podmiotami powiązanymi (UWAGA! zakaz przeznaczania środków na płatności do właściciela lub 

podmiotów z nim powiązanych). 
Najistotniejsze warunki:   

1) brak zaległości podatkowych i na ZUS na 31.12.2019 r.,  
2) spadek obrotów o co najmniej 25%,  
3) płacenie podatków w Polsce,  
4) rezydencja podatkowa beneficjenta rzeczywistego w Polsce,  
5) brak prowadzenia upadłości, likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorcy oraz  
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6) złożenie wniosku. 
 
 
Wysokość subwencji: 

1) maksymalna kwota obliczana jako % wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019.  
2) wysokość zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. 
3) szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz 

maksymalnie do 3,5 mln zł. 
 
Możliwość umorzenia do 75% subwencji, po spełnieniu określonych warunków (np. utrzymanie działalności, utrzymanie 
zatrudnienia oraz zanotowanie straty). 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Modyfikacja umów 
zawartych w trybie 
Prawa Zamówień 
Publicznych 

Możliwość uzgodnienia przez zamawiającego z wykonawcą zmian w umowie, np.: 
1) terminu, sposobu, zakresu  wykonania zamówienia 
2) odstąpienie od naliczania i dochodzenia kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
 
Wykonawca musi uprawdopodobnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności 
bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19. Powyższe dotyczy również umów związanych z zamówieniem 
publicznym zawartych na linii wykonawca – podwykonawca oraz podwykonawca – dalszy podwykonawca.  

 
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

 

Zawieszenie umów 
najmu w galeriach 
handlowych 

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 
m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub podobnej umowy, na podstawie której dochodzi do 
oddania do używania powierzchni handlowej. 
 

Odroczenie płatności za 
użytkowanie wieczyste 

1) wydłużenie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy za 2020 r. - do 
końca czerwca 2020 r. 

2) wydłużenie terminu na zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności za rok 2020 – do końca czerwca 2020 r. 
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Ulgi w spłacie czynszów 
najmu, dzierżawy i 
użytkowania 
nieruchomości 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego  

Możliwość umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania 
nieruchomości, przypadających jednostkom samorządu terytorialnego za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii.  

Możliwość odstąpienia od dochodzenia tych należności - na wniosek podmiotu którego płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Prawo budowlane 
 

Zwolnienie z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę (inwestor musi jedynie poinformować organ administracji 
architektoniczno-budowlanej o robotach budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu) dla inwestycji: 
projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu ich 
użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
 
Odpowiednie stosowanie do obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, 
w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki 
wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego i obronności.  
 
Zwolnienie inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu 
budowlanego. UWAGA! Nie dotyczy samowoli budowlanej.  

 
ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW 

 

Legalizacja 
wykonywania  
pracy przez 
cudzoziemców 

1) Przedłużenie terminu na złożenie wniosków w sprawie zalegalizowania pobytu cudzoziemca na terenie RP (gdy ostatni 
dzień terminu do złożenia wniosku wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – do 30 dnia 
następującego po odwołaniu stanu epidemii.  

2) Przedłużenie terminu ważności zezwolenia na pracę do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii 
(gdy ostatni dzień ważności pozwolenia na pracę przypada w okresie stanu epidemii) 

3) Jeżeli ostatni dzień okresu pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
przypada w okresie epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który 
złożył oświadczenie, do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii, bez zezwolenia na pracę.   

 
INNE SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA 

 

Abonament i opłaty na 
rzecz organizacji 

Wstrzymanie pobierania (przez czas epidemii) opłat abonamentowych i wynagrodzeń dla OZZ (np. ZAIKS) – warunkiem 
uiszczanie tych płatności przed 8.03.2020 r. (np. branże gastronomiczne, hotelarskie, fryzjerskie). 
 



 

gessel.pl 

zbiorowego zarządzania 
(OZZ)  

Wsparcie działalności 
twórczej i artystycznej 

Możliwość wsparcia finansowego dla działalności w sektorze kultury, objętej mecenatem państwa - dofinansowanie wydatków na 
zmianę formy upowszechnienia działalności twórczej i artystycznej (okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu). 
 

Odstąpienie od imprezy 
turystycznej 

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej pozostające w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 dokonane przez podróżnego lub organizatora turystyki będzie stawało się skuteczne po upływie 180 dni. 
 
UWAGA! Nie będzie skuteczne, jeśli podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie vouchera od organizatora. 
Podobne rozwiązania przewidziano dla działalności związanych z organizacją wystaw i kongresów, związaną z udostępnianiem 
pomieszczeń i powierzchni, działalność kulturalną, rozrywkową itp. 
 

 
TWOI KONTRAHENCI I WSPÓŁPRACOWNICY – FIRMY JEDNOOSOBOWE 

 

Niektóre rozwiązania dla 
prowadzących 
jednoosobową 
działalność 

1) zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (od marca do maja 2020 r.), o ile przychód nie przekroczył 15 681 zł. 
2) świadczenia postojowe w wysokości co do zasady 2 080 zł, jeśli obroty spadły o co najmniej 15% w porównaniu do 

miesiąca przed złożeniem wniosku; może być wypłacane max. 3 razy. 
3) dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności (3 miesiące). W zależności od spadku obrotów pomoc wynosi 

50%, 70%, 90% płacy minimalnej.  
4) pożyczka w wysokości do 5 000 zł dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1.03.2020 r. 

Może zostać umorzona (na wniosek), jeśli przedsiębiorca po trzech miesiącach będzie nadal prowadził działalność. 
5) Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS lub podatków. 

 


