
 

Zestawienie tabelaryczne form, beneficjentów i operatorów Tarczy Antykryzysowej 1 i 2.0. Opracowanie SWPPG Gostyń 

Kto u kogo i o jaką pomoc może się ubiegać? 

Artykuły podane przy nazwach wniosków odnoszą się do: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. 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 ustaw1).  

 
Forma wsparcia 

(nazwa wg nazw wniosków) 

Co można zyskać 
(wartość wsparcia) 

 
Warunki 

Umowy 
cywilno 
prawne 

Jednoo
sobowe  

(0) 

Mikro 
(1-9) 

Małe 
(10-49) 

Średnie 
(1-249 ) 

NGO 
(min 1) 

Operator 

1 Wniosek o świadczenie 
postojowe w związku z 
przeciwdziałaniem skutkom 
wywołanym COVID-19 dla umów 
cywilnoprawnych (Art. 15zq) 

Świadczenie max. 3-krotnie: 
- 2 080,00zł 
- lub wartość z 
niezrealizowanej umowy 
przy umowach do 50% 
minimalnego 
wynagrodzenia 

- brak innych tytułów do ubezpieczeń 
- umowa podpisana przed 01.04.2020 
- przychód w miesiącu poprzedzającym nie wyższy niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału  

X 
     ZUS 

2 Wniosek o świadczenie 
postojowe w związku z 
przeciwdziałaniem skutkom 
wywołanym COVID-19 dla osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą (Art. 15zq) 

Świadczenie max. 3-krotnie: 
- 2 080,00zł  
- lub 1 300,00zł – dla karty 
podatkowej bez VAT (bez 
warunku spadku 
przychodu) 

- spadek przychodów o min 15% mc-mc (I-II,II-III itd) 
- brak innych tytułów do ubezpieczeń 
- prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 
- możliwe zawieszenie działalności po 31.01.2020 
- brak zaległości publiczno-prawnych 

 
 

X X X X  ZUS 

3 Wniosek o zwolnienie z 
obowiązku opłacenia należności 
z tytułu składek za marzec-maj 
2020 (Art. 31zo) 

- wartość nie opłaconych 
składek społecznych 
(marzec, kwiecień, maj 
2020); dla płatników 
zgłaszających od 10 do 49 
osób zwolnienie z opłacenia 
połowy wartości składek 

- bycie zgłoszonym jako płatnik składek 
- nie znajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 
dodatkowo dla jednoosobowych (0) 
- prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 
- przychód osób opłacających składki wyłącznie za siebie (dz. 
jednoosobowa) w miesiącu składania wniosku nie wyższy niż 15 681 zł 
(300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia)  

 
 

X X
i
 X

ii
  X

iii
 ZUS 

4 Wniosek o udzielenie pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej mikro 
przedsiębiorcy (Art.15 zzd) 

- jednorazowo do 5000,00zł 
– możliwość umorzenia pod 
warunkiem, że będzie 
prowadził działalność przez 
3 miesiące od udzielenia 
pożyczki 

- prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 
- pomoc dla mikro przedsiębiorców z pracownikami lub bez 
pracowników  

 
X X    PUP 

5 Wniosek o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników (Art. 15 zzb) 
 

- od 50% – 90% 
minimalnego 
wynagrodzenia (wraz ze 
składkami na ubezpieczenia 
społeczne) dla każdego 
miesca pracy przez  okres 
do 3 mcy 

- spadek obrotów po 01.01.2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych  
2 kolejnych miesięcy  (przed złożeniem wniosku) w porównaniu do 
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego. 
- wysokość dofinansowania do etatu: 
a) 50% (nie więcej niż 50% minimalnego - 1300zł) przy spadku obrotów 
o co najmniej 30%  
b) 70% (nie więcej niż 70% minimalnego - 1820zł)  
przy spadku obrotów o co najmniej 50% 
c) 90% (nie więcej niż 90% minimalnego – 2340zł) 
przy spadku obrotów o co najmniej 80% 

 
 

 X X X  PUP 



6 Wniosek o dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (Art. 15 
zzc) 

- do 50% - 90% 
minimalnego 
wynagrodzenia dla 
prowadzącego działalność 
przez okres do 3 mcy 

- spadek obrotów po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy  (przed złożeniem wniosku) w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 
poprzedniego.  
- wysokość dofinansowania dla prowadzącego działalność: 
a) 50% (nie więcej niż 50% minimalnego - 1300zł) przy spadku obrotów 
o co najmniej 30%  
b) 70% (nie więcej niż 70% minimalnego - 1820zł)  
przy spadku obrotów o co najmniej 50% 
c) 90% (nie więcej niż 90% minimalnego – 2340zł) 
przy spadku obrotów o co najmniej 80% 
- brak zaległości publiczno-prawnych 
- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości 
- nie znajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019r 

 
 

X     PUP 

7 Wniosek o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników NGO (Art. 15 zze) 
- także podmioty z art. 3.3 ustawy 
o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie) 

- od 50% - 90% 
minimalnego 
wynagrodzenia (wraz ze 
składkami na ubezpieczenia 
społeczne) dla każdego 
miejsca pracy przez  okres 
do 3 m-cy 

- spadek obrotów po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy  (przed złożeniem wniosku) w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 
poprzedniego.  
- wysokość dofinansowania dla etatu: 
a) 50% (nie więcej niż 50% minimalnego - 1300zł) przy spadku obrotów 
o co najmniej 30%  
b) 70% (nie więcej niż 70% minimalnego - 1820zł)  
przy spadku obrotów o co najmniej 50% 
c) 90% (nie więcej niż 90% minimalnego – 2340zł) 
przy spadku obrotów o co najmniej 80% 
- brak zaległości publiczno-prawnych 
- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości 
- nie znajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019r 

 
 

    X PUP 

8 Wniosek o pomoc z FGŚP na 
rzecz ochrony miejsc pracy, tj. za 
okres (1)postoju lub 
(2)obniżonego wymiaru czasu 
pracy (Art. 15g) 

- 50% minimalnego 
wynagrodzenia dla każdego 
miejsca pracy przez okres 
do 3 m-cy 
- Wprowadzenie przez 
przedsiębiorcę jednego z 
działań tj. przestój 
ekonomiczny lub obniżenie 
wymiaru czasu pracy. 
Zastosowanie poprzedzone 
zawarciem porozumienia z 
przedstawicielami 
pracowników 

- spadek obrotów min o 15% po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy  (przed złożeniem wniosku) w 
porównaniu do obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 
poprzedniego lub 
- spadek obrotów min 25% z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów  
z miesiąca poprzedniego 
- wynagrodzenie pracowników uzyskane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek nie może być wyższe niż 
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału  
- brak zaległości publiczno-prawnych 
- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości 
- nie znajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019r 

 
 

 X X X  WUP 

 

                                                           
i
 Płatnicy, którzy na dzień 29.02.2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 
ii
 Płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych są zwolnieni z opłacania składek w 50% 

iii
 Dla NGO zwolnienie w przypadku zatrudnienia do 10 pracowników, a Spółdzielnie socjalne zgłoszone przed 1 kwietnia niezależnie od liczby zatrudnionych 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagodzenia

