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WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 W okresie kryzysu ekonomicznego, wywołanego pandemią korono wirusa COVID-19, duża część 

polskich przedsiębiorców zmierzyć będzie się musiała z wieloma wyzwaniami, w szczególności o 

charakterze prawno-ekonomiczno-organizacyjnymi. Zmniejszenie lub czasowe wygaszenie produkcji czy 

ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług przez polskich przedsiębiorców pociągnąć może za sobą 

wzrost zadłużenia  firmy, przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu jej przychodów. Na taką sytuację 

polscy przedsiębiorcy nie są i nie byli przygotowani a dotychczasowe rozwiązania mogą okazać się po 

prostu niewystarczające. 

Mając powyższe na uwadze, chcielibyśmy przybliżyć Państwu narzędzia przyznane pracodawcom 

(przedsiębiorcom) wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” 

 

 

        r.pr. Piotr Bazyluk 
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ORAZ DOFINANSOWANIE 

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

 

 

FORMY POMOCY: 

 

 Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, 

 Wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na  

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym 

albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 

 

PODMIOTY UPRAWNIONE 

 

Z wnioskiem o przyznanie pomocy zwrócić się może przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, spełniający wymagania określone ustawą.  

 

 

UWAGA: 

Ustawodawca uzależnia przyznanie pomocy od spadków obrotów gospodarczych, 

ale tylko takich, które nastąpiły wskutek COVID-19. Pracodawcy w złej kondycji 

finansowej,  u których spadku obrotów nie będzie można powiązać z 

wystąpieniem COVID-19 dofinansowania nie otrzymają, a ewentualnie otrzymane 

będą musieli zwrócić. Proponujemy więc przygotować się merytorycznie przed 

złożeniem stosownego wniosku. 
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WYMAGANIA USTAWOWE KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA POMOCY 

 

 U Przedsiębiorcy musi wystąpić spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19, przy czym taki spadek ustawodawca definiuje jako: 

Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:  

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 

stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku pomocowego, w porównaniu 

do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w  

trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego, lub 

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku pomocowego, w  porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za 

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku 

gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy 

do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku gdy: 

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał 

decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta 

z odroczenia terminu płatności albo 

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym 

mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty 

zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę 

zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  
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Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek; 

 Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,  tj. niewypłacalność lub brak 

majątku, który wystarczyłby na pokrycie  kosztów ewentualnego postępowania upadłościowego. 

 

JAKIE PODMIOTY BĘDĄ MOGŁY BYĆ DOFINANSOWANE 

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania składać będzie można na dofinansowanie: 

a) pracowników, rozumianych jako osoby fizyczne, które zgodnie z przepisami polskiego prawa 

pozostają z pracodawcą w stosunku pracy   

b) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,  

c) osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 

stosuje się przepisy dotyczące zlecania, 

d) osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy 

będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, 

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem 

pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

 

OKRES WYPŁATY ŚWIADCZEŃ  

 

Świadczenia pomocowe wypłacane będą  w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o udzielenie 

dofinansowania. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w 

drodze rozporządzenia, przedłużyć dotychczasowy 3 miesięczny okres, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 
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Z JAKICH ROZWIĄZAŃ MOŻE SKORZYSTAĆ PRACODAWCA 

 

1. PRZESTÓJ EKONOMICZNY 

 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym, definiowany przez ustawodawcę jako „okres 

niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w 

gotowości do pracy”,  pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 

niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Wynagrodzenie, o którym powyżej, jest dofinansowywane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń 

pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

 

2. OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY 

 

Przedsiębiorca, który nie wprowadził przestoju ekonomicznego i u którego nastąpił spadek 

obrotów w związku z COVID-19 może obniżyć PRACOWNIKOM wymiar czasu pracy o 20%, nie 

więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

W takim przypadku wynagrodzenie  jest dofinansowywane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia , jednak nie 

więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  
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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku pomocowego. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

 

CZY  NA OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY LUB NA WPROWADZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO 

POTRZEBNA JEST ZGODA PRACOWNIKÓW  

 

Pracodawca zobowiązany jest ustalić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w porozumieniu zawartym z:  

a) organizacjami związkowymi reprezentatywne, z których każda zrzesza co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  

b) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi – jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników 

zatrudnionych u pracodawcy, albo 

c) zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, 

albo  

d) przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli 

u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; 

 UWAGA: 

W przypadku gdy u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe ani zakładowa 

organizacja związkowa, porozumienie w przedmiocie wprowadzenia przestoju 

ekonomicznego lub w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu pracy pracodawca podpisuje 

z przedstawicielami pracowników. Zwrócić należy uwagę, że ustawodawca stosuje liczbę 

mnogą, wobec  czego należy wyłonić co najmniej 2 przedstawicieli pracowników. 
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CO W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYŁONIENIEM PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW 

 

W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, 

w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem 

przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami 

pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach 

prawa pracy. 

 

CO POWINNO ZAWIERAĆ POROZUMIENIE 

 

Porozumienie powinno określać co najmniej: 

 1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; 

 2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

 3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy. 

 

DODATKOWE WYMOGI PO ZAWARCIU POROZUMIENIA: 

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 

dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy 

byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje 

informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów 

pracy. 
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CZY DO USTALANIA WARUNKÓW I TRYBU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE PRZESTOJU 

EKONOMICZNEGO LUB OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU WYMAGANE JEST WYPOWIEDZENIE 

ZMIENIAJĄCE 

 

Przy ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy nie stosuje się  przepisów art. 42 § 1-3 kodeksu pracy [wypowiedzenie zmieniające]. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPŁATY I ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ 

 

Świadczenia przysługujące pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym lub, któremu obniżono wymiar 

czasu pracy, nie przysługują,  jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera on: 

a)  wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92  Kodeks pracy lub w ustawie o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub 

b)  zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  

Ograniczenie to nie dotyczy jednak pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy na 

podstawie prawidłowo zawartego porozumienia. 

1. WNIOSEK O  DOFINANSOWANIE 

Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń 

dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu 

skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia,  

2) plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty 

należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, 

3) kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, 
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We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o: 

1) posiadaniu statusu przedsiębiorcy; 

2) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych; 

3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 

4) niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy; 

5) nieprzeznaczeniu świadczeń dla pracowników wyłączonych z pomocy; 

6) liczbie zatrudnianych pracowników; 

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej; 

8) rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat 

kalendarzowych; 

9) obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe; 

10) nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do 

świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę 

wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń 

wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która 

nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

2. LIMIT ŚWIADCZEŃ 

Marszałek województwa w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki do 

przyznania pomocy, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o 

przyznanie świadczeń występuje do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu wydatków na  
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wypłatę świadczeń finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie 7 dni roboczych od 

dnia uzyskania limitu zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. W przypadku 

nieuzyskania limitu marszałek województwa w formie pisemnej odmawia przyznania 

świadczeń. 

 

3. KONTROLA I ZMIANA WARUNKÓW 

Przyznanie pomocy przedsiębiorcy niesie za sobą obowiązek spełniania szeregu wymogów, 

których naruszenie skutkować może nawet obowiązkiem zwrotu przyznanej pomocy z 

należnymi odsetkami. Do takich obowiązków przedsiębiorcy należy zaliczyć:  

 

a) obowiązek powiadamiania na piśmie marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności 

mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 

b) obowiązek poddania się kontroli, przeprowadzanej przez marszałka województwa w 

zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków 

Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, 

właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków 

Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i w tym celu może żądać 

okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień. 

 

4. NIENALEŻYTE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW 

W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę 

świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli jest obowiązany 

do zwrotu na rachunek bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał środki, całość 

otrzymanej pomocy wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z 

metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych. Odsetki naliczane będą od dnia następującego po dniu 

przekazania przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy na rachunek przedsiębiorcy. 
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Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w 

zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy 
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ŚRODKI POMOCY PRZYZNAWANE PRZEZ STAROSTĘ 

 

FORMY POMOCY 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne 

 

PODMIOTY UPRAWNIONE 

 

O dofinansowane ze środków przyznawanych przez starostów ubiegać się mogą: 

 mikroprzedsiębiorcy, 

 mali oraz średni przedsiębiorcy  

 

WYMAGANIA USTAWOWE KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA POMOCY 

 

O pomoc udzielaną przez starostów ubiegać się będą mogli tylko tacy przedsiębiorcy (mikro, mali i średni), 

u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19. W takim 

przypadku starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

JAKIE PODMIOTY BĘDĄ MOGŁY BYĆ DOFINANSOWANE 

 

Starosta będzie mógł dofinansować części kosztów wynagrodzeń  oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące 

a) pracowników , których łączy z pracodawcą stosunek pracy, 

b) osób zatrudnionych na podstawie  umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które 

wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego  
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rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego 

tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy 

domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

 

OKRES WYPŁATY ŚWIADCZEŃ  

 

Dofinansowanie przyznawane będzie na okres 3 miesięcy. 

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć 3 

miesięczny okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

 

DEFINICJA SPADKU OBROTÓW 

 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

 

Starosta może przyznać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 

 

 1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego  
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wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;  

 

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika;  

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników 57 objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w 

odniesieniu do każdego pracownika. 

 

ZASADY WYPŁATY DOFINANSOWANIA 

 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia 

o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach 

wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane 

 

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ Z PRACOWNIKIEM KTÓRY KORZYSTAŁ Z DOFINANSOWANIA 

 

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o 

dofinansowanie, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy 

temu okresowi. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca 

dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty 
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GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

 

 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu 

na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:  

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w 

związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

 2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w 58 art. 11 lub art. 13 ust. 

3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;  

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;  

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;  

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;  

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;  

 

 

 

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.  

Oświadczenia, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
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  UWAGA: 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały 

albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych 

 

 

 

Aktualna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna a przede wszystkim zmienność 

podejmowanych przez ustawodawcę decyzji, wymaga ciągłego monitorowania możliwych 

rozwiązań oraz podejmowania decyzji minimalizujących wszelkie ryzyko, w tym prawne.  

W przypadku gdyby potrzebowali Państwo wsparcia lub pomocy  w zakresie prawa 

przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu: 

 

Po więcej szczegółów odwiedź naszą stronę www: 

www.radcy.prawni.org.pl 

 

BAZYLUK | Radcowie Prawni 

10-900 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15/3, 

05-820 Piastów, ul. Warszawska 29 A lok 1 

tel. 6000-29-022 | sekretariat@leas.pl 

 

 

http://www.radcy.prawni.org.pl/

