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WYBRANE FORMY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

L.P
. 

FORMA POMOCY KOMU PRZYSŁUGUJE ZAWARTOŚĆ PAKIETU WARUNKI UDZIELENIA POMOCY GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

1. Pożyczka na pokrycie 
bieżących kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej -  
w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom 
COVID-19 
[art. 15zzd] 

• Mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 

• pożyczka w wysokości 5.000 zł; 
• oprocentowanie stałe – 0,05  stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych przez 
NBP; 

 

• mikroprzedsiębiorca prowadził działalność 
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.; 

• okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 
12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz 
z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki; 

• pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez 
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki 
nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do 
stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.; 

• wymagane złożenie wniosku oraz oświadczenia 
o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

• powiatowy urząd pracy 
właściwy ze względu na 
miejsce prowadzenia 
działalności 
gospodarczej; 
 

• po ogłoszeniu naboru 
przez dyrektora 
powiatowego urzędu 
pracy. 

 

2.  Świadczenie postojowe dla 
samozatrudnionych -  
przysługuje, gdy w 
następstwie wystąpienia 
COVID-19 doszło do 
przestoju w prowadzeniu 
działalności gospodarczej; 
[art. 15zq] 

• osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą; 
 

• świadczenie postojowe w wysokości 80% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

• osoby prowadzące działalność gospodarczą 
rozliczające się w formie karty podatkowej i 
którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży od 
podatku VAT, otrzymają świadczenie w 
wysokości 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę; 

• ze świadczenia postojowego nie dokonuje 
się potrąceń i egzekucji; 

• przysługuje osobie, która (i) rozpoczęła 
prowadzenie działalności gospodarczej przed 
dniem 1 lutego 2020 r. i (ii) jej nie zawiesiła 
oraz (iii) w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku uzyskała przychód z 
prowadzenia tej działalności niższy o co 
najmniej 15 % w stosunku do miesiąca 
poprzedzającego ten miesiąc i (iv) przychód ten 
nie był wyższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia; 

• przysługuje osobie, która (i) rozpoczęła 
prowadzenie działalności gospodarczej przed 
dniem 1 lutego 2020 r. i (ii) zawiesiła 
prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 
2020 r. oraz (iii) w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku uzyskała przychód z 
prowadzenia tej działalności nie wyższy od 
300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia; 

• wymagane złożenie wniosku; 

• Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; 

• najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od miesiąca, w 
którym został zniesiony 
stan epidemii. 
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3. Świadczenie postojowe dla 
wykonujących umowy 
cywilnoprawne -  
przysługuje, gdy w 
następstwie wystąpienia 
COVID-19 doszło do 
przestoju w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
przez zleceniodawcę / 
zamawiającego; 
[art. 15zq] 
 

• osoba wykonująca umowę agencyjną, 
umowę zlecenia, umowę o świadczenie 
usług, umowę o dzieło; 

• świadczenie postojowe w wysokości 80% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

• gdy suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym złożony 
został wniosek o świadczenie postojowe 
wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości sumy 
wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych 
umów; 

• ze świadczenia postojowego nie dokonuje 
się potrąceń i egzekucji; 

• umowa cywilnoprawna została zawarta przed 
dniem 1 lutego 2020 r.; 

• przychód z umowy w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie 
postojowe nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; 

• wymagane złożenie wniosku za pośrednictwem 
zleceniodawcy / zamawiającego;  

• w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego 
świadczenia postojowego przysługuje jedno 
świadczenie postojowe; 

• Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; 

• najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od miesiąca, w 
którym został zniesiony 
stan epidemii. 

4. Dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej -  
w przypadku spadku 
obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia 
COV 
 
ID-19 
[art. 15zzc] 
 

•  osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą i niezatrudniająca 
pracowników; 

• dofinansowanie w wysokości 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, miesięcznie -  
w przypadku spadku obrotów o co najmniej 
30%; 

• dofinansowanie w wysokości 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, miesięcznie - w 
przypadku spadku obrotów o co najmniej 
50%  

• dofinansowanie w wysokości 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, miesięcznie - w 
przypadku spadku obrotów o co najmniej 
80%  
 

• może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące; 

• dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie, po 
złożeniu oświadczenia o prowadzeniu 
działalności w danym miesiącu; 

• przedsiębiorca jest zobowiązany do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez 
okres, na który przyznane zostało 
dofinansowanie, oraz po zakończeniu 
dofinansowania, przez okres równy temu 
okresowi – pod rygorem zwrotu 
dofinansowania, proporcjonalnie do okresu 
nieprowadzenia działalności, w terminie 30 dni 
od wezwania; 

• wymagane złożenie wniosku; 

• powiatowy urząd pracy 
właściwy ze względu na 
miejsce prowadzenia 
działalności 
gospodarczej; 
 

• w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia naboru  przez 
dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. 

5. Zwolnienie z opłacania 
składek ZUS 
 
[art. 31zo]  

a) płatnik składek, który na dzień 29 lutego 
2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, 
jeżeli był on zgłoszony jako płatnik składek 
przed dniem 1 lutego 2020 r.; 
 
 
 

b) płatnik składek prowadzący działalność 
gospodarczą, opłacający składki wyłącznie 
na własne ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził 
działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i 
przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, 
za który składany jest wniosek nie był 
wyższy niż 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia; 

a) może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 
należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 
dnia 31 maja 2020 r.; 
 

b) może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 
składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i 
Fundusz Solidarnościowy, należne za okres 
od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r.; 

• złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania 
składek; 

• przesyłanie deklaracji rozliczeniowych lub 
imiennych raportów miesięcznych za okres 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. w terminie do 
30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z 
przepisami płatnik jest zwolniony z obowiązku 
ich składania; 

• Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; 

• nie później niż do dnia 30 
czerwca 2020 r. 
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6. Ulga w opłacaniu składek bez 
opłaty prolongacyjnej – 
odroczenie terminu płatności 
lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu składek 
[art.15zb] 

• wszyscy płatnicy składek; • dotyczy należności z tytułu składek 
należnych za okres od stycznia 2020 r.; 

• dzięki uldze można płacić składki do ZUS w 
dłuższym czasie bez opłaty prolongacyjnej; 

• trzeba być płatnikiem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne bez względu na 
charakter i zakres prowadzonej działalności;   

• należy złożyć wniosek; 

• Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; 

• złożenie wniosku przed 
upływem terminu 
płatności należności z 
tytułu składek nie 
spowoduje żadnych 
dodatkowych kosztów;  

• złożenie wniosku po 
upływie terminu 
płatności spowoduje 
naliczenie odsetek za 
zwłokę. 

7. Ulga dla przedsiębiorców 
korzystających z mienia 
jednostek samorządu 
terytorialnego (dalej: JST) –  
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19 
[art. 15zzzg] 
 

• przedsiębiorca, na którym ciążą obowiązki 
o charakterze cywilnoprawnym względem 
jednostki samorządu terytorialnego (dalej: 
JST) z tytułu oddania nieruchomości w 
najem, dzierżawę lub użytkowanie; 

a. odstąpienie od dochodzenia należności 
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
przypadających za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii JST – do 
czasu podjęcia stosownej uchwały dot. 
udzielania ulg przez organ JST; 

b. po podjęciu uchwały – możliwość umorzenia 
należności, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenie na raty; 

• do czasu podjęcia uchwały – należy złożyć 
wniosek; 

• wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, zarząd 
powiatu, zarząd 
województwa; 

• termin na złożenie 
wniosku nie został wprost 
uregulowany w ustawie – 
można posiłkować się 
terminami ustalanymi 
lokalnie dla przez JST.  

8. Dofinansowanie dla 
organizacji pozarządowych 
lub podmiotów 
prowadzących działalność 
pożytku publicznego -  
w przypadku spadku 
przychodów z działalności 
statutowej w następstwie 
wystąpienia COVID-19. 
[art. 15zze] 

• organizacja pozarządowa lub podmiot 
uprawniony do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 

• dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie 
społeczne; 

 
 

• podmiot dofinansowany jest obowiązany do 
utrzymania w zatrudnieniu pracowników 
objętych umową przez okres dofinansowania 
oraz okres równy temu okresowi po 
zakończeniu dofinansowania; 

• dofinansowanie może zostać przyznane na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

• powiatowy urząd pracy 
właściwy ze względu na 
siedzibę organizacji 
pozarządowe / podmiotu 
prowadzącego 
działalność pożytku 
publicznego; 
 

• w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia naboru przez 
dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. 


