
Informacje dotyczące wparcia dla firm i pracowników w związku z epidemią koronowirusa 

- informacje te są tylko uzupełnieniem informacji znajdujących się pod prezentowanymi 

wcześniej linkami!!! 

1. zwolnienie z opłacania składek ZUS 

 

Nieprawdziwa jest informacja, że osoby fizyczne zatrudniające do 9 pracowników mogą 

skorzystać ze zwolnienia. W ustawie jest mowa o 9 osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, 

 więc do limitu wliczają się także sami przedsiębiorcy (limit pracowników spada do 8), ale nie 

są wliczani np. studenci na zleceniach. Wniosek można złożyć elektronicznie za 

pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku firm jednoosobowych, spełnienie dodatkowego 

wymogu limitu przychodów będzie możliwe do stwierdzenia dopiero po zaksięgowaniu 

marcowych dokumentów (dotyczących sprzedaży).  

 Jeżeli wniosek zostanie złożony nie będzie potrzeby opłacania bieżących składek. 

2. Świadczenie postojowe (firmy jednoosobowe) 

 

Wniosek o to świadczenie, podobnie jak o zwolnienie z ZUS, można złożyć przez PUE ZUS. 

Ponieważ jednak spadek obrotów musi być spowodowany przestojem, a nie np. obniżeniem 

ceny (o czym rządowy poradnik już nie informuje), Przedsiębiorcy, którzy chcieliby 

wnioskować o tę formę wsparcia, powinni złożyć oświadczenie o wystąpieniu przestoju w 

działalności. Przestój nie jest tożsamy z zawieszeniem działalności - jest to niemożność 

wykonywania działalności z powodu wirusa (np. prowadzenia zajęć w szkołach). Ponieważ 

przyznanie świadczenia uzależnione jest od określonego poziomu spadku przychodów, 

podobnie jak w punkcie 1, konieczne jest zaksięgowanie marcowych dokumentów. W 

przypadku niespełnienia warunków w marcu, wnioski można składać także w kolejnych 

miesiącach (np. w maju, po spełnieniu warunków w kwietniu). 

 

Proszę zwrócić uwagę, ze świadczenie postojowe przysługuje także zatrudnianym przez 

Państwa zleceniobiorcom (także musi wystąpić przestój w wykonywaniu zlecenia). O 

świadczenie może wystąpić zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. 

3. Dofinansowanie do miejsc pracy 

 

Proszę zwrócić uwagę, ze występują dwa różne świadczenia tego typu i różne są wymogi do 

spełnienia. W jednym z nich (wypłacanym przez budżet państwa) konieczne jest, poza 

spadkiem obrotów, zawarcie z pracownikami porozumienia o przestoju ekonomicznym, lub o 

obniżeniu wymiaru czasu pracy i zgłoszenie tego porozumienia inspektorowi pracy w terminie 

5 dni od jego zawarcia. Drugie, wypłacane ze środków starostwa powiatowego, nie wymaga 

zawierania porozumień z pracownikami, tylko umowy ze Starostą. 

 

 

Wprowadzone rozwiązania są nowe i obarczone wieloma błędami i nieścisłościami, a przy 

tym bardzo skomplikowane (ustawa ma prawie 100 stron). Same urzędy jeszcze nie za bardzo 

orientują się w nowej rzeczywistości prawnej i zdarza się, że przekazują niepełne lub 

sprzeczne informacje. Co do niektórych rozwiązań nie ma jeszcze trybu ich uzyskiwania. Na 

chwilę obecną najprostsze wydaje się skorzystanie z umorzenia składek i świadczenia 

postojowego. 



Warto jeszcze dodać, że: 

 

- przedłużono o kolejne 14 dni (z możliwością dalszego przedłużania) dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy związany z zamknięciem szkół. Pracownicy, którzy do 25 marca wykorzystali 14 

dni z poprzedniego limitu mogą składać wnioski na kolejny okres (zasady takie same jak 

poprzednio). Wnioski muszą być opatrzone adnotacją o zgodności z oryginałem i podpisane 

przez płatnika (pracodawcę) i dostarczone do biura, lub przesłane mailem jako skany. 

 

- firmy, które nie kwalifikują się do umorzenia składek ZUS, mogą wnioskować o odroczenie 

ich płatności o 3 miesiące. Potem można, na zasadach ogólnych, wnioskować o ich 

umorzenie, ale to już będzie uznaniowa decyzja ZUS. Ponieważ można spodziewać się, że 

ulgi dla przedsiębiorców zostaną rozszerzone dla większej grupy płatników, czasowe 

odsunięcie ich zapłaty może być właściwym posunięciem (zapłaconych już składek nie da się 

potem umorzyć) 

 

- jest możliwość przesunięcia o 3 miesiące zapłaty podatku PIT-4 (zaliczki od wynagrodzeń). 

Późniejsza ich zapłata nie będzie skutkowała naliczaniem odsetek. To Państwo mogą 

zdecydować, czy podatki będzie płacić na bieżąco czy z dozwolonym opóźnieniem 

 

- obecnie można zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy (miesięczny, 

kwartalny, uproszczony) - deklaracja o sposobie płatności zaliczek będzie składana dopiero w 

zeznaniu rocznym za 2020 rok (składanym w 2021 roku). Może to pozwolić, w przypadku 

zmiany na zaliczki kwartalne, odsunięcie płatności podatku za kwiecień i maj (z nadzieją na 

lepsze czasy). 

 

 

 

 


