
1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: 

1.1 Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do wojewódzkiego urzędu pracy. Wnioski powinny 

być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 

urzędu. 

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty 

w wojewódzkim urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie świadczenia. 

PRZEDSIĘBIORCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY: 

• osoba fizyczna, 

• osoba prawna, 

• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wykonująca działalność gospodarczą, 

• wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA: 

1. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie 

się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

• 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 o przyznanie świadczeń, w porównaniu do 

łącznych obrotów 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, tj. 

w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego; 

• nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

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

złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, 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, tj. w 

dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

2. Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, 

gdy 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. 

3. Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 

z późn. zm.). 

4. Przedsiębiorca zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub 

objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. 

 



ZAKRES POMOCY NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY 

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie. 

1. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących 

pracownika pozostającego w gotowości do pracy. 

• Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym 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. 

• W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na 

pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne 

od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie 

wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. 

2. Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż 

do 0,5 etatu. 

• Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego 

wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20% z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. 

• W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) 

na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne 

od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie 

wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. 

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują 

środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych 

wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od 

przyznanych świadczeń. 

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku 

o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy 

przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia 

w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia. Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy 

w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy, a także po tym okresie.  

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia 

 

 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia


2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy 
 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny 
być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 
urzędu. 

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty 
w wojewódzkim urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie świadczenia. 

 

2.1 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
 

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA 

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym. 

2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do 
analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien 
mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
złożenie wniosku. 

3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli 
wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego. 

4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć Wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze 
względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

5. W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części C, że wnosi o 
dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie 
obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we 
Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to 
wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie 
można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie 
wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc 
nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość 
spadku obrotów. 

6. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 
publicznych. 

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW 

1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku 
obrotów: 

• 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 



wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym 
wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 
pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika 

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętychwnioskiem 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, 

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 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. 

2. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w całości lub w części, 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może 
otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia 
pracowników. 

3. Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub 
przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na 
otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 
 

 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia 

 

2.2 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców samozatrudnionych 
 

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA 

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym. 

2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do 
analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące 
powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się 
najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. 

3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni 
kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego. 

4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia


5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 
publicznych. 

6. W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części D, że wnosi 
o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie 
będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we 
Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie 
wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie 
obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca 
przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu 
otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na 
kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku 
obrotów. 

 

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW 
 

1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku 
obrotów: 

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznie; 

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznie; 

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznie. 

 
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, 
w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym 
mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 
We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku 
obrotów. 
 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 

 

2.3 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ Z FUNDUSZU PRACY? 

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro), 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie


• którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia 
bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. 

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali 
pracowników. 

KTO UDZIELA POŻYCZKI I NA JAKICH ZASADACH? 

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo 
nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia 
starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy 
jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI I JAKIE JEST JEJ OPROCENTOWANIE? 

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest 
stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

ILE WYNOSI OKRES SPŁATY POŻYCZKI? 

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. 

CZY MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ OKRES SPŁATY POŻYCZKI? 

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres 
spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

CZY POŻYCZKA MOŻE BYĆ UMORZONA? 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność 
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

