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OBECNY STAN PRAC NAD PROJEKTEM

Projekt nadal nie jest 

publicznie dostępny

1

Jest on poprawiony pod 

kątem legislacyjnym

2

Dziś mają się odbywać 

konsultacje z opozycją

3

Jutro ma być głosowany w 

Sejmie

4

Na początku tygodnia zbiera 

się Senat

5
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NA JAKIE WSPARCIE

MOGĄ LICZYĆ

INFORMACJE OPARTE NA PODSTAWIE 
KONFERENCJI PRASOWEJ RZĄDU

PRZEDSIĘBIORCY?
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ZUS OD 
PRZEDSIĘBIORCÓW:

Kto skorzysta?: 

Samozatrudnieni i przedsiębiorcy zatrudniający do 

9 pracowników, których przychody w marcu były 

niższe niż 300% średniej krajowej tj. 15 681 zł.

Finansowanie:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Okres:

3 miesiące (wliczone do okresu ubezpieczenia)

Dodatkowe warunki:

Brak
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ZWOLNIENIE ZUS 
DLA PRACOWNIKÓW

Kto skorzysta?: 

Mikroprzedsiębiorcy do 9 pracowników

Finansowanie:

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Okres:

3 miesiące (wliczone do okresu ubezpieczenia)

Dodatkowe warunki:

Brak
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MIKROPOŻYCZKI

Kto skorzysta?: 

Mikroprzedsiębiorcy

Finansowanie:

Fundusz Pracy (pomoc de minimis)

Wartość:

5 tysięcy złotych

Dodatkowe warunki:

Pożyczka jest bezzwrotna w przypadku utrzymania 

zatrudnienia przez 6 miesięcy od jej pozyskania



7

Zasada 40-40-20

Finansowanie:

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Obligacje Skarbu Państwa (de minimis)

Wartość:

Maksymalnie 2 452,27 zł miesięcznej dopłaty państwa 

do jednego pracownika (40% średniego wynagrodzenia)

Okres:

3 miesiące

Dodatkowe warunki:

Utrzymanie zatrudnienia pracownika na okres otrzymywania wsparcia i następnych 3 

miesiącach. Dogadanie się z załogą. Wyłączenie przy 300% maksymalnego 

wynagrodzenia.

40 procent płaci pracodawca, 40 

procent państwo, 20 procent 

pracownik (obniżka etatu)

Kto skorzysta?: 

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na wniosek, w 

przypadku spadku obrotów o 15% przez dwa miesiące (liczone 

rok do roku) lub 25% liczone miesiąc po miesiącu.
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Postojowe

Finansowanie:

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Obligacje Skarbu Państwa (de minimis)

Wartość:

Maksymalnie 1 533,09 zł miesięcznej dopłaty od państwa dla jednego 

pracownika (Połowa minimalnego wynagrodzenia plus składki na 

ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy)

Okres:

3 miesiące

Dodatkowe warunki:

Utrzymanie zatrudnienia pracownika na okres otrzymywania wsparcia i 

następnych 3 miesiącach. Dogadanie się z załogą. Wyłączenie przy 300% 

maksymalnego wynagrodzenia.

Obniżka etatu do ½ przy 

utrzymaniu minimalnego 

wynagrodzenia, które finansuje po 

połowie pracodawca z państwem

Kto skorzysta?: 

Kto skorzysta: Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na 

wniosek, w przypadku spadku obrotów o 15% przez dwa miesiące 

(liczone rok do roku) lub 25% liczone miesiąc po miesiącu.
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Propozycje rządu Mikroprzedsiębiorcy
Mali, Średni i Duzi 

Przedsiębiorcy

Zwolnienie z ZUSu dla 
przedsiębiorcy

NIE NIE

Zwolnienie z ZUSu dla 
pracowników

TAK NIE

Mikropożyczki TAK NIE

Zasada 20-40-40 TAK TAK

Postojowe TAK TAK
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SAMOZATRU
DNIENI

Zwolnienie z ZUS – w przypadku nieprzekroczenia

progu przychodowego za marzec 2020 w wysokości 300%

średniej krajowej

1

Postojowe 2080 zł (nieopodatkowane i nieozusowane)

– 15% spadku miesięcznych obrotów oraz

nieprzekroczenie przychodu w wysokości 300% średniej

krajowej za miesiąc poprzedni

2
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INNE PROPOZYCJE RZĄDU

80 % gwarancji de minimis

na kredyty (od 3,5 mln do 

250 mln dla dużych firm)

1

Dopłaty do kredytu. Jeśli ktoś ubezpiecza 

obrót handlowy bądź kontrakt eksportowy, 

może zgłosić się do korporacji ubezpieczeń 

kredytów eksportowych

2

Pakiet impulsów nadzorczych 

KNFu. Rozwiązania mające 

sektorowi bankowi umożliwić 

efektywne wprowadzenie wakacji 

kredytowych bądź przedłużanie

istniejących kredytów 

obrotowych dla firm

3

Dla firm transportowych ARP 

przygotowało możliwość

finansowania leasingu z 

odroczonymi płatnościami rat

4

Instrumenty kapitałowe w PFR 

(np. w celu podwyższenia

kapitału)

5
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LIST
RZECZNIKA 
MŚP
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Art. 1. 1. Ubezpieczonych, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych zwalnia się z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 

zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia 31 maja 2020 r.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 

zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy opłaca budżet państwa za 

pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wysokości składek zadeklarowanej na dzień 

29 lutego 2020 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PROPOZYCJA ZMIANY 
LEGISLACYJNEJ
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PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU NA 

MAILA

RADAPRZEDSIEBIORCOW@RZECZNIKMSP.GOV.PL
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Dookreślenie przepisów o cenach maksymalnych by zapobiec 

decyzji arbitralnych 

1

Zwiększenie kwoty mikropożyczek aby starczyło na bieżące pokrycie 

czynszów, rachunków za prąd, gaz itp.

2

Przywrócenie możliwości ustalenia przez pracodawcę zasad 

postojowego po niedogadaniu się z załogą. 

3

Wybrane postulaty, 
które chcemy 
zgłosić w toku prac 
parlamentarnych:

ZUS dla przedsiębiorcy bez limitu przychodu 

4
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DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


