
Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami o dostępne formy wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Spolecznej,
pozwalamy sobie przesłać podstawowe informacje o ww.

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów

A. Na platformie http://praca.gov.pl są dostępne wnioski w ramach tzn. Taczy
Antykryzysowej. Można ubiegać się o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy:

 dofinansowanie do wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w
okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,

 dofinansowanie do wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w
okresie przestoju ekonomicznego.

W świetle ustawy (pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w
wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł (w tym składki na
ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy
pracownika maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz
dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia
plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2
452,27 zł(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie
1,67 proc.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek możemy wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy praca.gov.pl. Cały
proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek

Krok 1 – Skompletuj dokumenty
Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą: kopia
porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia
pełnomocnictwa (o ile dotyczy). Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając
uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

Krok 2 – Wybór właściwego urzędu pracy
Wniosek składamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy
Korzystając z platformy wystarczy tylko wybrać właściwy urząd z rozwijanej listy.

https://praca.gov.pl/?fbclid=IwAR3xKAVi1SxUOsPH3nAp8YhS0mzGHkFGtdIDBBCLtZhW5YmvRgc6fCbKgA8


Krok 3 – Uzupełnij dane przedsiębiorstwa
W trzecim kroku należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i
dane kontaktowe. Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby
firmy, to też musimy to zaznaczyć w odpowiednim polu. Wskazujemy też kto reprezentuje
przedsiębiorcę. Musimy wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko) oraz rodzaj i numer dokumentu
tożsamości.

Krok 4 – Właściwa treść wniosku
Po uzupełnieniu podstawowych danych możemy przejść do właściwej treści wniosku, w której
wnosimy o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na
wypłatę świadczeń.

W tym miejscu musimy wskazać datę, od kiedy wnioskujemy o pomoc (nie wcześniej niż od dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu (postoju
ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy). Wskazujemy również dla ilu pracowników
wnioskujemy o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia,
pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty
dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie.

Podajemy również numer rachunku, którym posługujemy się w naszej działalności gospodarczej.

Krok 5 – Oświadczenia
Możemy przejść do kolejnego kroku, w którym składamy oświadczenie o posiadaniu statusu
przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia
upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w
zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w
opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia
społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku

Krok 6 – Załączniki
Dołączamy załączniki do wniosku. Pamiętaj, załączniki do wniosku przygotuj w wersji elektronicznej,
zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

Krok 7 – Podpis
Podpisujemy wniosek. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Ważne!
Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w
następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Wzór umowy można
pobrać ze strony praca.gov.pl

Co dalej?
Na podstawie umowy zawartej z pracodawca, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje
pracodawcy miesięcznie transze na wypłatę świadczeń. Pracodawca niezwłocznie po otrzymaniu



środków wypłaca pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadza należne składki na ZUS oraz
podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

oraz o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikro przedsiębiorcy.

B. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu
lokalu.

Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w
ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po
trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy
podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej
udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku
do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wszelkie szczegóły znajdują się na planszach informacyjnych dołączonych do niniejszego maila, a
także w pliku “dofinasowania_miejsca pracy.zip” i w pliku pozyczka_dla_mikroprzedsiębiorców.pdf

Wnioski można złożyć online tuaj: bit.ly/Tarcza_Antykryzysowa_wnioski_online

******

2. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy
antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z
przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?
Płatnicy składek:
 jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020

r., w tym:
- którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10

ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą)
- są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i
przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego
wynagrodzenia

 są duchownymi,

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie i co znaczy zwolnienie?
Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki
nie będą płacone od kwietnia do czerwca br. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w
formie ich umorzenia.

Których składek będzie dotyczyło zwolnienie ze składek?

https://bit.ly/Tarcza_Antykryzysowa_wnioski_online?fbclid=IwAR3_hrunCHwWlSMv1FtFal5AoNEpABufFVR-jCxZzS7IL0OTDkkUXuW-bdA


Wsparcie państwa będzie dotyczyć zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia
społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia ze składek?
Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną
zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

Czy zasada ciągłości ubezpieczeń chorobowych, które w niektórych przypadkach są dobrowolne,
będzie również obowiązywała?
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała
ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba,
opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie
obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie, poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym
związane?
Nie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu
zawieszenia jak i po jego zakończeniu.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie za własne
ubezpieczenie, zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020
r.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w
formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego
utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje?
W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają
informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać
telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które
mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie
bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16
00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.
Odpowiadamy na pytania dotyczące zwolnienia z nieopłaconych składek odprowadzanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.

******

3. TISE - prolongaty spłaty kredytów, obniżki oprocentowania dla PES



Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie pożyczek („na
rozwój” oraz „na start”) w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego
w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pośrednicy finansowi (m.in. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.) mogą
zastosować w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek:

 wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy nie dłuższy niż 6 miesięcy okres dla nowych
pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,

 tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
(do uzgodnienia pomiędzy Pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

 dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla nowych i już
zawartych umów pożyczek (w stosunku do umów pożyczek już zawartych obniżenie
oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawierania umowy
pożyczki, po upływie okresu 12 miesięcy dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest
wg dotychczasowych zasad wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, czyli przed
uwzględnieniem tych zmian),

 obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku, kiedy
pożyczkobiorca będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji epidemicznej w
kraju,

 wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, czyli o 6 miesięcy
(dotyczy zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do
31.12.2020),

 wydłużenie okresu spłaty pożyczek (dotyczy pożyczki „na start” i „rozwojowej”) maksymalnie o
okres 12 miesięcy.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie pożyczek spłacanych w
ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

W stosunku do udzielonych pożyczek Pośrednik finansowy – Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) może zastosować:

 tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
(do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

 dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku
trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju –
obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 wydłużenie okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres nieprzekraczający 12 miesięcy.


