ZESTAWIENIE FORM POMOCY FINANSOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW
W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Uwaga niniejsze zestawienie nie zawiera wszystkich szczegółów i ma jedynie pomóc firmom w zorientowaniu się w przysługujących im formach pomocy.
W celu zapoznania się ze szczegółami należy sięgnąć do odpowiednich ustaw.

Forma pomocy finansowej

Pracodawca zatrudniający powyżej
249 pracowników

Pracodawca zatrudniający 10 – 249
pracowników

Pracodawca zatrudniający do 9
pracowników

Samozatrudnieni

Czy należy się dofinansowanie i jakie są warunki:
Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
przedsiębiorcy i pracowników

Nie

Nie

Tak, bez warunków

Tak, ale przychód w miesiącu
poprzednim niższy niż ok. 15600 zł

Nie

Nie

Nie

Tak, bez warunków

Gdzie składać: ZUS

Świadczenie postojowe 1300 zł dla osób na karcie
podatkowej i korzystających ze zwolnienia z VAT
Gdzie składać: ZUS

Pożyczka 5000 zł z możliwością umorzenia
Nie

Nie

Gdzie składać: powiatowy urząd pracy w terminie
14 dni od ogłoszenia naboru

Świadczenie postojowe 2080 zł wypłacane
jednorazowo, z możliwością powtórnej wypłaty

Nie

Nie

Tak, jeśli przedsiębiorca nie zwolni
pracowników przez 3 miesiące

Nie

Nie

Tak, jeśli:
- dochód w mies. poprzedzającym
złożenie wniosku był niższy o 15% niż
w poprzednim m-cu, i nie wyższy od
ok. 15600 zł,
- nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu,

Nie

Tak, jeśli nastąpił:
- spadek obrotów o 30-50% w ciągu
2 miesięcy 2020 r. w porównaniu do
analogicznych miesięcy 2019 r. dofinansowanie 1300 zł
- spadek obrotów o 50-80% w ciągu
2 miesięcy 2020 r. w porównaniu do
analogicznych miesięcy 2019 r.
dofinansowanie 1820 zł
- spadek w ciągu 2 miesięcy 2020 r.
w porównaniu do analogicznych
miesięcy 2019 r. obrotów o więcej
niż. 80% dofinansowanie 2340 zł

Gdzie składać: ZUS

Dofinansowanie z urzędu pracy
samozatrudnionych za spadek obrotów
(dofinansowanie do kosztów działalności
gospodarczej)

Nie

Nie

Gdzie składać: powiatowy urząd pracy w terminie
14 dni od ogłoszenia naboru

Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 zł do 2340
zł + skł. ZUS pracodawcy miesięcznie na osobę
zatrudnioną
Gdzie składać: powiatowy urząd pracy w terminie
14 dni od ogłoszenia naboru

Nie

Tak, jeśli firma odnotowała spadek obrotów w ciągu 2 miesięcy roku 2020 w por.
do analogicznych mies. 2019 r.:
-50% wynagrodzenia + skł. ZUS pracodawcy, jednak nie więcej niż 1300 zł na
pracownika za spadek 30-50% ,
-50% wynagrodzenia + ZUS pracodawcy, jednak nie więcej niż 1820 zł na
pracownika za spadek 50-80%,
-50% wynagrodzenia + ZUS pracodawcy, jednak nie więcej niż 2340 zł na
pracownika za spadek ponad 80%.
Dofinansowanie wypłacane przez 3 m-ce.
Ponadto:
-niezaleganie z ZUS i US,
-brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
-konieczność kontynuowania zatrudnienia przez okres równy okresowi
otrzymywania pomocy.

Nie

Dopłata do pracownika wysłanego na przestój –
pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie do
minimalnej krajowej tj. 2600 zł i otrzymać dopłatę
1300 zł + skł. ZUS pracodawcy.
Gdzie składać: wojewódzki urząd pracy
Dopłata do pracownika z obniżonym (w wyniku
przestoju ekonomicznego) etatem - obniżenie
etatu do 80% dotychczasowego etatu, ale nie
więcej niż ½ etatu. Obniżenie maks. do 2600 zł.
Dofinansowanie wynosi 50% pensji + skł. społ.,
jednak nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kw.
2019 tj. nie więcej niż. 2452 zł
Gdzie składać: wojewódzki urząd pracy

UWAGA:
Dofinansowania nie mogą się nakładać!

Nie
Tak, ale musi nastąpić:
- spadek obrotów co najmniej 15% w 2 m-ce 2020 do analogicznych m-cy w 2019 r., lub
- spadek obrotów 25% w miesiącu 2020 r. w stos do poprzedniego miesiąca.
Ponadto:
- Nie mogą zachodzić przesłanki do upadłości,
- Przedsiębiorca nie może zalegać do końca III kw. 2019 r. z podatkami i ZUS (chyba, że ma to uzgodnione z US / ZUS).
Warunki i tryb wykonywania pracy musza być uzgodnione ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników

Nie

