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PAKIET DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH:

dofinansowanie przy przestoju i
obniżeniu etatu

porozumienie o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia

zmiany w badaniach lekarskich

świadczenie postojowe dla osób na
umowach cywilnoprawnych

DLA WSZYSTKICH PRACODAWCÓW

 

 

 

dofinansowanie kosztów
zatrudnienia

zwolnienie z ZUS

zwolnienie z ZUS
świadczenie postojowe

MIKRO MALI I ŚREDNI
PRZEDSIĘBIORCY

 
PŁATNICY SKŁADEK DO 9 OSÓB

 
SAMOZATRUDNIENI



DOFINANSOWANIE PRZY PRZESTOJU I
OBNIŻENIU ETATU

obniżenie o 20%, nie więcej
niż do ½ etatu
wynagrodzenie nie niższe
niż minimalne
uwzględniając wymiar
etatu
dofinansowanie z FGŚP –
do wysokości ½
wynagrodzenia, nie więcej
niż 40% przeciętnego
miesięcznego (max 2.080
zł),
nie dotyczy pracowników
zarabiających powyżej
15.681 zł

Obniżenie wymiaru czasu
pracy:można obniżyć

wynagrodzenie nie
więcej niż o 50%, lecz
nie może być niższe niż
minimalne
wynagrodzenie
uwzględniając wymiar
etatu
dofinansowanie z FGŚP
do 50% minimalnego
wynagrodzenia, 
nie dotyczy
pracowników
zarabiających powyżej
15.681 zł

Przestój ekonomiczny

o 15% - 2 kolejne mce
kalendarzowe po 1
stycznia 2020 w
porównaniu do tych
samych miesięcy w
2019
o 25% - 1 miesiąc po 1
stycznia 2020 w
porównaniu do
poprzedniego.

Warunek – spadek
obrotów

gospodarczych:
dofinansowanie
dotyczy umów o pracę,
zleceń,
świadczenia usług na 3
miesiące od daty
złożenia wniosku
dwie opcje – przestój
ekonomiczny lub
obniżenie etatu
wprowadzone w
drodze porozumienia

Przesłanki



ZWOLNIENIE Z ZUS
DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK DO 9 OSÓB I 
SAMOZATRUDNIONYCH

płatnik składek zgłaszający mniej niż 10 osób
osoba prowadząca działalność gospodarczą – przychód mniejszy niż 300% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto (tj. 15.681 zł)

wszystkich składek – społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP od najniższej podstawy wymiaru
za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

osoby prowadzące działalność, współpracujące, duchowni, zgłoszeni członkowie rodziny –
ubezpieczenie społeczne traktuje się jak opłacone, jest ochrona chorobowa i zdrowotna

przyznanie na wniosek złożony do 30 czerwca 2020 r.
konieczność składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych

Podmioty uprawnione:

 
Dotyczy:

 
Skutki:

Tryb:



POROZUMIENIE - ZMIANA
WARUNKÓW ZATRUDNIENIA
DLA WSZYSTKICH PRACODAWCÓW

możliwość stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z
umów o pracę zawartych z pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu

o 15% - 2 kolejne miesiące kalendarzowe po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do tych samych miesięcy z
2019 r.
o 25% - 1 miesiąc po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do poprzedniego.

wprowadzenie w drodze porozumienia z organizacją reprezentatywną, zakładowym związkiem
zawodowym lub przedstawicielami pracowników
należy przekazać kopię porozumienia do PIP

Cel:

 
Warunek – spadek obrotów gospodarczych:

Tryb:

UWAGA!
aby skorzystać z tego rozwiązania nie można mieć zaległości publicznoprawnych!

 



PODOFINANSOWANIE KOSZTÓW
ZATRUDNIENIA
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

zmniejszenie w 2 kolejnych miesiącach po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do 2 kolejnych miesięcy.

o co najmniej 30% = do 50% wynagrodzeń, ale max. 50% min. wynagrodzenia powiększonego o składki
o co najmniej 50% = do 70% wynagrodzeń, ale max. 70% min. wynagrodzenia powiększonego o składki
o co najmniej 80% = do 90% wynagrodzeń, ale max. 90% min. wynagrodzenia powiększonego o składki

Starosta (PUP) może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i
osób na umowach cywilnoprawnych oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne

 
Warunek – spadek obrotów gospodarczych: 

 
Wysokość dofinansowania:

 
 

Dofinansowanie na maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia 
Należy utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania oraz okres odpowiadający okresowi dofinansowania



ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
DLA SAMOZATRUDNIONYCH 
ORAZ OSÓB NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH

nie zawiesiła działalności, a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy o 15% niż w
poprzednim miesiącu i nie wyższy niż 15.681 zł
zawiesiła działalność i przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż
15.681 zł
warunki nie dotyczą osób rozliczających się w oparciu o kartę podatkową i zwolnionych z VAT

zawarta przed 1 lutego 2020 r.
przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 15.681 zł

samozatrudniony, umowa cywilnoprawna, gdy wynagrodzenie powyżej 1.300 zł – 80% minimalnego
wynagrodzenia (2.080 zł brutto)
samozatrudniony (karta podatkowa, zwolniony z VAT) – 50% minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł brutto)
umowy cywilnoprawne, gdy wynagrodzenie poniżej 1.300 zł – wynagrodzenie z umowy

Osoba prowadząca działalność

 
Umowa cywilnoprawna

 
Wysokość świadczenia postojowego



BADANIA LEKARSKIE

zawieszone od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020)
nie wydaje się skierowań na to badanie
konieczność uzupełnienia badania nie później niż do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii

nie są zawieszone
w przypadku braku lekarza medycyny pracy może wydać inny lekarz – traci moc po upływie 30 dni
od odwołania stanu epidemii

orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Badania okresowe:

 
Badania wstępne lub kontrolne

 
Przedłużenie ważności



Nowa matryca stawek VAT przesunięta do

1 lipca 2020 r.

Inne zmiany

Wydłużenie terminu na przekazanie przez

płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń

pobranych za marzec i kwiecień

Uelastycznienie przepisów w zakresie czasu

pracy

Przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty

podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za

okres od marca do maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r.

Możliwość rozliczenia straty podatkowej, do wysokości 5

mln, poniesionej w 2020 r., z dochodami uzyskanymi w

2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej)

Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla

małych podatników

Odliczenia całości darowizn od podatku

przekazanych wybranym podmiotom w związku z

przeciwdziałaniem COVID-19

Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów

podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane

w terminie



Izabela Rajczyk
doradca restrukturyzacyjny

radca prawny

+48 516-157-093

kontakt@restrukta.pl

Małgorzata Bętkowska
doradca restrukturyzacyjny

adwokat

+48 609-215-128

kontakt@restrukta.pl


