,,PORANNA KAWA Z TUGETHER” 05.04.2020r.
PYTANIA OD SŁUCHACZY I ODPOWIEDZI OPRACOWANE PRZEZ
KANCELARIĘ LEŚNODORSKI, ŚLUSAREK I WSPÓLNICY SP.K
1. Mam pytanie dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowniczych przez Starostę. Dostrzegam problem z wyliczeniem realnej
wysokości spadku obrotów spowodowanych wirusem. W przypadku naszej firmy
spadek nastąpił z dnia nadzień mniej więcej w połowie marca. Natomiast
zgodnie z zapisami ustawy do wyliczenia trzeba brać pod uwagę także
wcześniejszy okres. Art. 15zzb.3. mówi, że do porównania spadku obrotów
trzeba brać dwa kolejne miesiące tego roku i porównać z analogicznymi
miesiącami z roku ubiegłego. Z kolei w punkcie 10. tego samego artykułu jest
taki zapis: „Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce
wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.” I teraz pojawia się
problem, jeśli nabór wniosków zostanie ogłoszony w najbliższym czasie wówczas zgłoszenie będzie trzeba zrobić najpóźniej około 20.04. Licząc 60 dni
kalendarzowych wstecz czyli biorąc pod uwagę spadek obrotów od 20.02 do
20.04, tylko połowa z tego okresu przypada na faktyczny czas spadku obrotów.
W związku z tym wysokość pomocy będzie nieadekwatna do realnej sytuacji.
Aktualnie spadek jest całkowity i potrwa na pewno kilka miesięcy. W związku z
tym roszę o odpowiedź na pytania: - czy moja interpretacja jest właściwa? - czy
wiadomo, kiedy dyrektorzy urzędów pracy będą ogłaszać nabór wniosków? - czy
będzie to nabór jednorazowy, czy też wielokrotny w odstępach czasu? - co
można zrobić, żeby do wyliczeń przyjąć kwiecień i maj? - czy pula środków
przeznaczona na tę pomoc jest ograniczona? Niestety mam odczucie, że
ustawodawca dokładnie przemyślał co zrobić, żeby jak najmniej podmiotów
skorzystało z pomocy.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zatrudniający do 249
osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako
zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w
następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych
miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy
2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy
podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
WSKAZÓWKA:
Nie musi to być miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca np. luty i marzec (od
01.02.2020 r. do 31.03.2020 r.), choć w praktyce to właśnie marzec będzie
miesiącem, w którym nastąpił spadek obrotów z uwagi na COVID-19. Można
rozpocząć liczenie 2 miesięcy od dowolnego dnia miesiąca np. od 04.02.2020 r. albo
od 15.02.2020 r. W takim przypadku przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni.

PRZYKŁAD:
Wybraliśmy jako podstawę obliczeń okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. Obroty
w tym okresie wyniosły 100.000 zł. Z kolei w okresie od 04.02.2019 r. do 03.04.2019
r. obroty wyniosły 145.000 zł. Obliczenia można wykonać proporcją:
145.000->100%
100.000->x
x=(100.000x100%)/145.000
x = 10.000000 / 145.000
x = 68,96%
100% – 68,96% = 31,04%
Obroty w przyjętym okresie za 2020 r. spadły o 31,04% w stosunku do tego samego
okresu w 2019 r.
Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie (w tym o terminie składania
wniosków) dostępne są/będą na stronach internetowych powiatowych urzędów
pracy.
Informacje adresowe urzędów pracy można uzyskać pod adresem:
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
lub https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty.
Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy. Pula środków przeznaczonych na tę pomoc
jest ograniczona -przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się
będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej
usługi. Ustawa milczy w temacie ponownego naboru w celu uzyskania wsparcia od
starosty, natomiast wielce prawdopodobne jest to że jeżeli pula nie zostanie
wyczerpana to kolejny nabór być może będzie ogłoszony.

2. Jeśli jest działalność gospodarcza zatrudnia 4 osoby na umowę zlecenie od
kwietnia nie przedłuża umów wiec staje się zamiast mikroprzedsiębiorcy
samozatrudnionym przysługują środki od starosty jako postojowe przychody
spadły 100 % branża eventowa?

ODPOWIEDŹ
W przedmiotowym przypadku będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie
działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.
Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca musi odnotować spadek obrotów w ciągu
dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w
porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa
się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego).

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane (na maksymalnie 3 miesiące, chyba
że Rada Ministrów wydłuży ten okres w drodze rozporządzenia), gdy spadek
obrotów wyniesie:
•

co najmniej 30% – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie, czyli 1300 zł;

•

co najmniej 50% – w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie, czyli 1820 zł;

•

co najmniej 8 0% – w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie, czyli 2340 zł

WAŻNE: Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz
po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy.

3. Jak starać się o środki jednorazowe? Tzw postojowego?

ODPOWIEDŹ
Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie
postojowe (RSP-D – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, RSP-C – dla
osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został
zniesiony ogłoszony stan epidemii.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną wniosek do ZUS składa
zleceniodawca lub zamawiający.
•

Wniosek możesz przekazać:
•

drogą elektroniczną przez PUE ZUS

•

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl

•

za pośrednictwem poczty,

•

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z
pracownikiem ZUS)

Wnioski oraz instrukcja składania wniosku drogą elektroniczną znajdują się na
stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Czy z tego postojowego można będzie skorzystać w maju ?

ODPOWIEDŹ
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został
zniesiony ogłoszony stan epidemii.
5. Dofinansowanie od starosty również przysługuje dla działalności
jednoosobowych i umów B2B?

ODPOWIEDŹ
Dofinasowanie od starosty przysługuje przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną,
prowadzącemu działalność gospodarczą i nie zatrudniającemu pracowników

6. Z czego konkretnie może skorzystać twórca / artysta/.. ? Zatrudniony na umowę
o dzieło

ODPOWIEDŹ
Artysta może skorzystać z jednorazowego świadczenia przestojowego jeśli spełnia
następujące warunki:
•

Wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.

•

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe
wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy
wynagrodzeń z tych umów.

•

Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył
kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia
wniosku.

•

Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

•

Mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

•

Nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z
powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

7. W marcu się nie załapie na obniżkę ZUS (za wysokie obroty). Czy mogę złożyć
papiery w maju za kwiecień? Czy wtedy abolicja obowiązuje na 2 miesiące czy 3
miesiące?

ODPOWIEDŹ
Zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące konkretnie wskazane w ustawie od marca do maja 2020 r. W przypadku spadku obrotów w okresie późniejszym
można ubiegać się o zwolnienie adekwatnie do okresu wskazanego w ustawie.

8. Komunikat zwrotny z ZUS w woj. Mazowieckim: Proszę nie składać na razie
wniosków. Proszę się wstrzymać, bo nadal nie mamy narzędzi wykonawczych.. co w tej sytuacja?

ODPOWIEDŹ
Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS można składać do 30 czerwca 2020 r.
9. Zapis w ustawie mówi o tym by uzyskać pomoc finansową 40/40 pracodawca
może obniżyć czas pracy np. o 20 procent i tym samym proporcjonalnie
wynagrodzenie . Czy tzn. ze nie trzeba obniżać czasu pracy i wynagrodzenia by
dostać 40% od FGŚP? Bo zapis „może „ nie jest jednoznaczny.

ODPOWIEDŹ
Faktycznie przepis jest niejednoznaczny, natomiast mając na uwadze całość
regulacji w tym zakresie a także konieczność dołączenia do wniosku o
dofinansowanie z FGŚP kopii porozumienia dot. obniżenia wymiaru czasu pracy,
należy przyjąć że jest to jednym z warunków otrzymania tego typu pomocy.
10.Mikrofirmy i samozatrudnieni uzyskują zwolnienie ze składek ZUS, niezależnie
od wpływu koronawirusa na ich kondycję finansową (jedynym ograniczeniem
jest wysokość przychodów)?
ODPOWIEDŹ
Warunki otrzymania wsparcia w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia
należności z tytułu składek za marzec-maj 2020:
•

Wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacanie
składek na własne ubezpieczenia lub posiadanie statusu płatnika składek
przed tą datą i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na
dzień 29 lutego 2020 r.

•

W przypadku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia brutto.

•

Złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

•

Złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30
czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich
składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej
sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych
przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
11.Dla branży turystycznej kluczowe jest właśnie dofinansowanie od Starosty /
Powiatowego Urzędu Pracy. Spadek przychodów luty / marzec 2020 do luty /
marzec 2019 powyżej 50%, dotacja do wynagrodzeń do 70%, czyli nie więcej niż
70% minimalnego, czyli 70% czy może być mniej kwotowo?

ODPOWIEDŹ

Dofinasowanie powinno przysługiwać w kwocie odpowiadającej 70% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Przykład: Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 60%
w stosunku do roku poprzedniego. Może ona wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia
swoich pracowników do urzędu pracy. W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę
zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 1820 zł (70% płacy minimalnej)
oraz ok. 350 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może
zatem liczyć na ok. 32 550 zł, a przez 3 miesiące na blisko 100 tys. zł.

12.Jakie Państwo widzicie rozwiązanie dla umów komercyjnych na wynajem biur i
zapłaty za czynsze? jak obie strony najemca i wynajmujący powinni w czasie
przestoju podejść do tematu? Jak powyższe ustalenia wyglądają teraz a jak
będą w wypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej?

ODPOWIEDŹ
Wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 w Polsce może uzasadniać domaganie się
przez stronę obniżenia czynszu najmu, w związku z wystąpieniem siły wyższej,
jeżeli spowodowało to ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności w danej
branży, a zawarta umowa najmu nie reguluje przedmiotowych kwestii inaczej (siła
wyższa).
We wniosku o obniżenie wysokości zobowiązania należy szczegółowo wykazać wpływ
epidemii na działalność podmiotu, jak m.in.:
absencja pracowników i
współpracowników, ograniczenia w obsłudze klientów, spadki w przychodach
podmiotu czy wytyczne organów państwowych w zakresie przeciwdziałania
epidemii.
W przypadku braku porozumienia między stronami w zakresie wysokości czynszu,
najemca może sądownie dochodzić swoich praw powołując się na nadzwyczajną
zmianę stosunków zgodnie z art. 3571 kodeksu cywilnego.
Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony stosownym aktem prawnym w
Polsce, który będzie określał m.in. rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw
człowieka i obywatela. Kwestię ewentualnych odszkodowań będziemy mogli poznać
dopiero po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej oraz stosownych aktów prawnych
regulujących przedmiotowe aspekty.
13.Zauważyli Państwo, że firmy które nie istnieją roku na rynku nie dostaną
żadnego wsparcia dla pracowników? Pierwsze wymaganie to rok działalności na
rynku. Czy jest jakieś wsparcie dla działalności poniżej roku?

ODPOWIEDŹ
Możliwe jest otrzymanie po spełnieniu odpowiednich warunków dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym

czasem pracy i przy równoczesnym wykazaniu spadku obrotów o 25% obliczonych
jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1
stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do
obrotów z miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).
Ponadto jest możliwe zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące dla
przedsiębiorców, którzy byli płatnikiem składek przed datą 1 lutego 2020 r. i
zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
Dodatkowo osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać
się o jednorazowe świadczenie postojowe jeżeli zawarli umowę przed dniem 1
lutego i których przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym wniosek o świadczenie postojowe został
złożony, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS
14.Mam bardzo ważne pytanie. Prowadzę ośrodek turystyczny. W marcu
wypracowałem ok 5 tys zł przychodu, w tym samym miesiącu zaksięgowałem ok
30 tys zł zadatków na poczet pobytów w wakacje. Tym samym przekroczyłem
próg 15600 przychód. Czy w tej sytuacji należy mi się zwolnienie z ZUS?
Dziękuje i pozdrawiam Jurek

ODPOWIEDŹ

Gdy opłaca Pan składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, Pana przychód z
działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może
przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia brutto.
Może Pan złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiąc
kwiecień, maj o ile w tych miesiącach Pan również nie przekroczy ww. progu

