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WSPARCIE FINANSOWE  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

• ZUS

• zwolnienia ze składek, odroczenia, rozłożenie na raty, odliczenia, 
redukcja zaliczek na PIT/CIT, umorzenie zaległych podatków

Zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące?

Strona www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace informuje, jak sko-
rzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, a przez zamieszczony odnośnik przedsię-
biorcy mogą złożyć wnioski w tej sprawie. Informacje i wzory wniosków można także znaleźć 
na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla kogo?

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS mogą wnioskować przedsiębiorcy zatrud-
niający mniej niż 10 osób.

Zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku. Zwolnienie 
mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy: nie zalegają w opłacaniu składek, zostali zgłoszeni jako 
płatnicy przed 1 lutego 2020 roku.

Na czym polega?

Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis i dotyczy składek ustalonych od obowiązującej 
wnioskodawcę najniższej podstawy wymiaru.

Odroczenie i rozłożenie na raty należności do ZUS

W jaki sposób później zapłacić, bądź rozłożyć na raty należności do ZUS?

O tym, w jaki sposób później zapłacić, bądź rozłożyć na raty należności do ZUS informuje stro-
na www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus, dzięki odnośniko-
wi, wniosek można złożyć online. Taką możliwość daje także ZUS na swojej stronie.

Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców w kryzysie, ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 9 pracowników. 

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus


str. 2

Ulgę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy: nie zalegają w opłacaniu składek, zostali zgłoszeni 
jako płatnicy przed 1 lutego 2020 roku.

Na czym polega?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności.

Niższe zaliczki na PIT/CIT

W jaki sposób zapłacić niższe zaliczki na PIT/CIT?

Na witrynie www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit znalazły się wskazówki, 
w jaki sposób zapłacić niższe zaliczki na PIT/CIT, a dzięki zawartemu na niej przekierowaniu 
można złożyć wniosek online.

Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców w kryzysie. 

Ulgę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy: nie zalegają w opłacaniu składek, zostali zgłoszeni 
jako płatnicy przed 1 lutego 2020 roku.

Na czym polega?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczeni i obniżenie wysokości zaliczki PIC/CIT.

Rozliczenie straty z 2020 roku w PIT za 2019 rok

W jaki sposób odliczyć stratę z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni?

Strona www.gov.pl/web/gov/odlicz-strate-za-2020-r-od-dochodu-za-2019-r zawiera wska-
zówki, w jaki sposób odliczyć stratę z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni, czyli 
jak zmniejszyć podstawę opodatkowania i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Poprzez 
zamieszczone na niej odesłanie można złożyć wniosek online.

Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców w kryzysie. 

Ulgę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy: nie zalegają w opłacaniu składek, zostali zgłoszeni 
jako płatnicy przed 1 lutego 2020 roku.

Na czym polega?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować odliczyć stratę z bieżącego roku w PIC za rok ubiegły.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit
https://www.gov.pl/web/gov/odlicz-strate-za-2020-r-od-dochodu-za-2019-r


str. 3

Umorzenie zaległych podatków

W jaki sposób wnioskować do Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległych podatków?

Poprzez stronę www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej moż-
na dowiedzieć się, w jaki sposób wnioskować do Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległych 
podatków i wnioskować o to online.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców w kryzysie, którzy mają zaległości podatkowe, wynikające z obiektyw-
nych okoliczności.

Na czym polega?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o umorzenie zaległych podatków.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ZUS - świadczenie postojowe

Jak uzyskać jednorazowe tzw. świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł?

Jak uzyskać jednorazowe tzw. świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które 
ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, można 
się dowiedzieć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie www.gov.pl/
web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza. Dzięki 
odnośnikom wniosek można złożyć online.

Dla kogo?

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które:

• prowadzą działalność gospodarczą,

• świadczą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub świadczenie usług - nie 
podlegają żadnym ubezpieczeniom społecznym

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe należy spełnić następujące kryteria:

• przestój w prowadzeniu działalności - przychód wnioskodawcy nie przekroczył 300 % 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa GUS.

Wobec osób prowadzących działalność gospodarczą ustalono dodatkowe warunki:

• do zawieszenia działalności doszło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku,

• działalność nie została zawieszona oraz doszło do spadku przychód co najmniej o 15 % 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w stosunku do przychodu osiągniętego 
w jeszcze poprzednim miesiącu.

http://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej
http://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
http://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
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Na czym polega?

Wysokość świadczenia postojowego wynosi:

• dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł

• dla pozostałych 2080 zł.

• Świadczenie postojowe jest - jak na razie - świadczeniem jednorazowym.

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
- PRAWO PRACY - DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie przy możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy w przypadku 
spadku obrotów pracodawcy

Dla kogo?

Z tej formy wsparcia może skorzystać pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

• co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku 
lub 

• co najmniej 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 
01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku 
poprzedniego. 

Na czym polega?

Ma on możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % - nie więcej jednak niż do 1/4 etatu, 
z  zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek 
do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy 3 miesiące.

Dofinansowanie i możliwość obniżenia wynagrodzenia w przypadku przestoju

Jak dostać dofinansowanie do pensji pracowników?

Wniosek o dofinansowanie do pensji swoich pracowników można złożyć w formie papie-
rowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Na stronie zamieszczono wzory wniosków  
(www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow).  
Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie resortu rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej  www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
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Dla kogo?

• Dla pracodawcy, u którego nastąpił przestój ekonomiczny. 

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek 
do ZUS do końca 2019 roku.

Na czym polega?

• Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość obniżenia wynagro-
dzenia pracowników maksymalnie o 50 % i do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę - z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek 
do ZUS do końca 2019 roku.

• Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie do wynagrodzeń w wysokości do 50 %.

Czas trwania pomocy 3 miesiące.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Jak dostać dofinansowanie na prowadzenie działalności w przypadku spadku obrotów?

Na stronie www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzia-
lalnosci samozatrudnieni mogą znaleźć informacje, jak dostać dofinansowanie na prowa-
dzenie działalności w przypadku spadku obrotów. Informacje na ten temat zamieścił również 
resort rodziny, pracy i polityki społecznej na stronie psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Dla kogo?

Dla pracodawcy, u którego nastąpił co najmniej 30 % spadek obrotów gospodarczych w ciągu 
dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obro-
tów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego.

Warunkiem pozyskania tej formy pomocy jest:

• niezaleganie w zapłacie podatków i składkach ZUS,

• wystąpienie o przyznanie pomocy de minimis.

Na czym polega?

Pracodawca spełniający powyższe kryteria, ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń pracowniczych w wysokości od 50 % do 90 % minimalnego 
wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS obciążające pracodawcę.

Czas trwania pomocy 3 miesiące.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie


str. 6

Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dla kogo?

Dla przedsiębiorcy, u którego nastąpił co najmniej spadek obrotów gospodarczych w ciągu 
dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obro-
tów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego.

Na czym polega?

Pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów:

• 30 % - dofinansowanie 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

• 50 % - dofinansowanie 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,

• 80 % - dofinansowanie 90 % minimalnego wynagrodzenia. 

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
- POŻYCZKI

Mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw 

Jak otrzymać niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków 
Funduszu Pracy?

Informacje i wnioski dot. niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środ-
ków Funduszu Pracy zamieścił na stronie www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzed-
siebiorcow MRPiPS. Można je także znaleźć na stronie www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-ni-
skooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy.

Dla kogo?

O przyznanie pożyczki mogą starać się przedsiębiorcy spełniający poniższe kryteria:

• status mikroprzedsiębiorcy,

• prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 roku,

• dołączenie do wniosku oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.

Na czym polega?

Mikroprzedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki w wysokości 5000 zł 
z Funduszu Pracy, której oprocentowanie ma być stałe i wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty: maksymalnie 12 m-cy.

UWAGA! Istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczki. Należy utrzymać stan 

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
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zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w stosunku do stanu zade-
klarowanego w oświadczeniu.

Przedsiębiorca może wnioskować także o pożyczki obrotowe.

Jak uzyskać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP?

Na stronie www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-
-sektorze-msp można sprawdzić jak uzyskać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wyna-
grodzeń w sektorze MŚP - umieszczono na niej także umożliwiające złożenie wniosków w 
odpowiednich instytucjach. : www.praca.gov.pl. Informacje i wnioski w tej sprawie można 
znaleźć także na stronie MRPiPS pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mi-
kroprzedsiebiorcow.

Jak skorzystać z pożyczki obrotowej?

Jeśli firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, 
przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki obrotowej od 0,8 mln do 5 mln zł, na okres do 
6  lat od Agencji Rozwoju Przemysłu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie   
www.arp-tarcza.pl/.

Na stronie Agencji www.arp-tarcza.pl/ znalazły się także informacje na temat leasingu 
operacyjnego przeznaczonego na refinansowanie leasingów dla przedsiębiorców prowa-
dzących pełną księgowość, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki  
za 2019 r.

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
- UMORZENIA NAJMU I DZIERŻAWY, GWARANCJE KREDYTOWE

Umorzenia i odroczenia należności za najem i dzierżawę

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości będące własnością 
Skarbu Państwa.

Na czym polega?

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na 
raty czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub 
odstąpić od dochodzenia należności czynszowych.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do dzierżawcy (wójta, burmistrza, prezydenta).

https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp
https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp
http://www.praca.gov.pl
http://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
http://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp-tarcza.pl/
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Gwarancje i poręczenia kredytowe

Jak uzyskać korzystniejsze warunki gwarancji de minimis?

Jak uzyskać korzystniejsze warunki gwarancji de minimis (zabezpieczenia spłaty kredy-
tu obrotowego lub inwestycyjnego) z Banku Gospodarstwa Krajowego wskazuje strona  
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk oraz stro-
na banku www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
informacje-dla-przedsiebiorcow/.

Dla kogo?

Dla średnich i dużych przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyty przez BGK.

Na czym polega?

Możliwość pozyskania poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich 
i dużych przedsiębiorców przez BGK. Poręczenie lub gwarancja obejmuje maksymalnie 80% 
kwoty pozostałej do spłaty.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/

