Tarcza antykryzysowa
- średnia firma (do 250 osób) –

1. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DLA SWOICH
PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
✓ Plan w trakcie opracowywania. Założenia: dofinansowanie w kwocie co
najmniej 30% (lub 50%i 80%) ale w wysokości nie przekraczającej 50%
(odpowiednio 70% i 90%) wysokości minimalnego wynagrodzenia w
odniesieniu do każdego pracownika objętego wnioskiem; przez okres
nie dłuższy niż 3 miesiące; dofinansowanie za pośrednictwem PUP;
✓ Szczegóły
zostaną
podane
na:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/srednia-firma-do-250pracownikow w zakładce dot. w/w dofinansowania.

2. DOFINANSOWANIE DO PENSJI PRACOWNIKÓW (do 3 miesięcy);
(1) Dla kogo:
✓ Przedsiębiorca w okresie wprowadzonego przez siebie przestoju
ekonomicznego (ale nie przestoju wprowadzonego na podstawie kodeksu
pracy) lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
(2) Warunki:
✓ Prowadzenie działalności co najmniej 2 miesiące;
✓ Pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników
w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy oraz do
pracowników, którzy zyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym;
✓ Niezaleganie z płatnościami wobec ZUS, KAS, brak podstaw do ogłoszenia
upadłości;
✓ Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
✓ Zawarcie porozumienia z przedstawicielem pracowników (ew. ze związkami
zawodowymi – jeśli są) w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy
pracowników lub objęcia ich przestojem → wyłączone stosowanie
wypowiedzeń zmieniających, w tym dla osób m.in. w wieku ochronnym;
✓ Spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży towarów lub usług), nie mniej niż:

1)
o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po
01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie
wystąpienia COVID-19, lub
2)
o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w
okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Uwaga: Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki
na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z
Funduszu oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach
pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3
miesiące).

Obniżenie wymiaru czasu pracy:
• maksymalne obniżenie o 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu;
• wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy;
• maksymalna kwota dofinansowania to 2.452 zł brutto i zależy od wymiaru czasu pracy

Szczegółowe zasady określa art. 15 g - 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 ustaw.
Informacje:
pracownikow

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-

3. POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE
OBROTOWYM:
✓ Deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 roku firma osiągnęła ponad 4 mln
obrotu (pozytywna EBITDA i wynik netto),
✓ pełną księgowość;
✓ Kwota pożyczki: od 0,8 mln do 5 mln zł
✓ Okres finansowania do 6 lat;
Informacje: https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-na-finansowanie-deficytu-wkapitale-obrotowym

4. POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W
SEKTORZE MŚP:
✓ Pożyczka ARP w kwocie netto, wymagana do pokrycia deficytu funduszu
wynagrodzeń;
✓ Środki trafią wprost na konto pracowników.
Informacje:
https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplatewynagrodzen-w-sektorze-msp

5. INNE (WYBRANE) FORMY POMOCY:
(1) Zapłacenia
składki
ZUS
później
lub
rozłożenie
na
raty:
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus

(2) Zapłacenie podatku dochodowego później: https://www.gov.pl/web/gov/zaplacpozniej-podatek
rozłożenie;
zaległego
na
raty:
https://www.gov.pl/web/gov/rozloz-zalegly-podatek-na-raty lub wnioskowanie o
umorzenie zobowiązań podatkowych: https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskujo-umorzenie-zaleglosci-podatkowej
(3) Zapłacenie niższej zaliczki na PIT/CIT: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizszezaliczki-na-pit-cit
(4) Uzyskanie gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub
inwestycyjnego (pomoc de minimis z BGK): https://www.gov.pl/web/gov/uzyskajkorzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk
(5) Korzystniejsze
warunki
finansowania
działalności
MŚP
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-finansowaniadzialalnosci-msp
(6) Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (dot.
galerii handlowych): https://www.gov.pl/web/gov/czasowe-wygasniecie-umowynajmu-dzierzawy-lub-innej-podobnej-umowy
(7) Odliczenie Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019
https://www.gov.pl/web/gov/odlicz-strate-za-2020-r-od-dochodu-za-2019-r

r.:

(8) Zawieszenie
biegu
terminów
sądowych
i
procesowych:
https://www.gov.pl/web/gov/zawies-bieg-terminow-procesowych-i-sadowych

(9) Ułatwienia w zakresie realizacji umów z zamówień
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-ulatwienia-w-zakresie-pzp

publicznych:

(10) Wszystkie
formy
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/srednia-firma-do-250pracownikow

pomocy:

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2020 roku
Radca prawny Kamila Zawada – Sikora

