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PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. Dz.U. poz. 568 Art.31 zo 
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. 
 

„WAKACJE  OD  SKŁADEK”  to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia 
 społeczne a nie przesunięcie w czasie ich opłacania. 
 
Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP (składki te pokrywane są przez Państwo). 
 

Ubezpieczeni zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych  
(jeżeli 1.02.2020 byli objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym to w przypadku choroby  
lub macierzyństwa  otrzymają świadczenie), okres ten liczony jest jako okres składkowy.  
 
Zwolnienie dotyczy tylko nieopłaconych składek za konkretne, wymienione w ustawie miesiące. 
Przedsiębiorca, który zapłacił składki za miesiąc marzec, może skorzystać już tylko z pozostałych 
dwóch miesięcy, czyli kwietnia i maja.     

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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ROZWIĄZANIE TO DOTYCZY I WNIOSEK O ZWOLNIENIE  
Z OPŁACANIA SKŁADEK, MOGĄ ZŁOŻYĆ:  

- mikrofirmy, 
- samozatrudnieni, 
- osób duchowne. 

 

I.MIKROFIRMY 
1.Zwolnienie dla mikrofirm ze składek na 3 miesiące: 
- za marzec z terminem płatności 15 kwietnia 2020r,  
- za kwiecień z terminem płatności 15 maja 2020r,  
- za maj z terminem płatności 15 czerwca 2020r.  

 

SKORZYSTAĆ  Z TEJ POMOCY MOŻE FIRMA KTÓRA : 
- rozpoczęła działalność i była płatnikiem składek przed 1.02.2020 r oraz  
- na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych zgłoszone było mniej niż 10 osób.   
 OBA WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE 
 

W PRZYPADKU MIKROFIRM NIE MA WARUNKU LIMITU PRZYCHODÓW 

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  

1. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017r.  
na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał na umowę o pracę 6 osób.    

OZNACZA TO: że do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 r. zgłoszonych było 7 osób  
(sześciu pracowników + właściciel) - POZWALA TO PRZEDSIĘBIORCY SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI 
SKŁADKOWYCH” – TZN. NIE OPŁACAĆ SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW ORAZ ZA SIEBIE.   

2. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.  
na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał: na umowę o pracę 6 osób, 5 osób na umowę zlecenie (w tym 3 osoby  
to studenci w wieku poniżej 26 lat).     

OZNACZA TO: że do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 r zgłoszonych było 9 osób  
(sześciu pracowników + dwie osoby na umowę zlecenia + właściciel), choć zatrudnionych w różnych 
formach 11 osób  - POZWALA TO PRZEDSIĘBIORCY SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” – TZN. NIE 
OPŁACAĆ SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW ORAZ ZA SIEBIE.      

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 
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3. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.  
na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał: na umowę o pracę 7 osób oraz 2 osoby na umowę zlecenie niespełniające 
warunków do zwolnienia z pobierania i opłacania składek społecznych.   

OZNACZA TO: że do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 r zgłoszonych było 10 osób  
(siedmiu pracowników + dwóch zleceniobiorców + właściciel) -  PRZEDSIĘBIORCA NIE MOŻE SKORZYSTAĆ  
Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH”.     

4. OPIS SYTUACJI:  spółka cywilna, w której jest dwóch wspólników, prowadząca działalność gospodarczą 
od 01.08.2017 r. na dzień 29.02.2020 r. zatrudniała: na umowę o pracę 3 osoby oraz 3 osoby na umowę 
zlecenie niespełniające warunków do zwolnienia z pobierania i opłacania składek społecznych.   

OZNACZA TO: że do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 r zgłoszonych było z tej mikrofirmy  
w sumie 8 osób (trzech pracowników + trzy osoby na umowę zlecenia + dwóch właścicieli),  POZWALA  
TO SPÓŁCE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” W ZAKRESIE SKŁADEK ZA 6 OSÓB ZATRUDNIONYCH. 
WŁAŚCICIELE SPÓŁEK OSOBOWYCH MUSZĄ JEDNAK SPEŁNIAĆ WARUNKI JAK DLA SAMOZATRUDNIONYCH.      

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 
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II. SAMOZATRUDNIENI 
 

SAMOZATRUDNIENI TO PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
BEZ   ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ ORAZ NA TZW. UMOWY CYWILNO – 
PRAWNE OD KTÓRYCH ODPROWADZAJĄ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 
OPŁACAJĄCY SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE  
  
1.Zwolnienie dla samozatrudnionych ze składek na 3 miesiące: 
- za marzec z terminem płatności 10 kwietnia 2020r,  
- za kwiecień z terminem płatności 11 maja 2020r (10 maj – niedziela),  
- za maj z terminem płatności 10 czerwca 2020r.  
 

SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY MOŻE SAMOZATRUDNIONY, KTÓRY : 
- prowadził  działalność  gospodarczą przed 1.02.2020 r oraz  
- przychód (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) jaki uzyskał w pierwszym miesiącu,  
za  który jest składany wniosek nie przekroczył 3-krotności prognozowanego przeciętnego  
  miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 
 

                               LIMIT  TEN WYNOSI  15.681,00 ZŁ (5.227,00 zł x 3) 
 

 OBA WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE 
 

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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5. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.  
jako samozatrudniony, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w miesiącu marcu wystawił dwie faktury  
na łączną wartość brutto 18.450,00 zł ze stawką VAT 23%, netto 15.000,00 zł.    

OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH”, PONIEWAŻ  
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH JEGO PRZYCHÓD WYNOSI 
15.000,00 ZŁ.      

 
6. OPIS SYTUACJ: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.  
ako samozatrudniony, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w miesiącu marcu wystawił dwie 
faktury na łączną wartość 18.450,00 zł.    
 
OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH”, PONIEWAŻ  
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH JEGO PRZYCHÓD WYNOSI 
18.450,00 ZŁ.          

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 
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7. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą  
od 01.08.2017r. jako samozatrudniony, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jego przychody netto  
kształtowały się następująco: marzec 2020 - 19.600,00 zł, kwiecień 2020 - 15.000,00 zł, maj 2020 - 
13.800,00 zł.       

OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” W STOSUNKU 
DO SKŁADEK ZA KWIECIEŃ 2020 OPŁACANYCH W TERMINIE DO 11 MAJA ORAZ SKŁADEK ZA MAJ 
OPŁACANYCH W TERMINIE DO 10 CZERWCA 2020 R. W MIESIĄCU MARCU PRZYCHÓD BYŁ ZBYT 
DUŻY I ZA TEN MIESIĄC PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY ZAPŁACIĆ SKŁADKI ZUS LUB ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK DO ZUS O ICH ODROCZENIE WG. INNEJ PROCEDURY.  

PRZYKŁAD 

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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8. OPIS SYTUACJI:  spółka cywilna, w której jest dwóch wspólników, prowadząca działalność 
gospodarczą od 01.08.2017 r. na dzień 29.02.2020 r. zatrudnia: na umowę o pracę 3 osoby oraz 3 
osoby na umowę zlecenie niespełniające warunków do zwolnienia z pobierania i opłacania składek 
ZUS.  Przychody netto za marzec wyniosły 29.000,00 zł, wspólnicy uczestniczą w zysku w wysokości 
50%.   
 
OZNACZA TO: ŻE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA DZIEŃ 29.02.2020 ZGŁOSZONYCH BYŁO Z TEJ 
MIKROFIRMY ŁĄCZNIE 8 OSÓB (trzech pracowników + trzy osoby na umowę zlecenia + dwóch 
właścicieli),  POZWALA TO SPÓŁCE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” W ZAKRESIE SKŁADEK 
ZA 6 OSÓB ZATRUDNIONYCH. WŁAŚCICIELE SPÓŁKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNKI JAK DLA 
SAMOZATRUDNIONYCH CO W PODANYM PRZYKŁADZIE JEST SPEŁNIONE, BO PRZYCHÓD  
PRZYPADAJĄCY KAŻDEMU Z NICH TO 14.500,00 ZŁ < 15.681,00 ZŁ.      
 

PRZYKŁAD 
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9. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.,  
nie zatrudnia pracowników i zleceniobiorców - opłaca składki wyłącznie za siebie, jest czynnym 
podatnikiem podatku VAT, jego przychody netto  kształtowały się następująco: marzec -19.600,00 zł, 
kwiecień 2020 - 16.100,00 zł, maj 2020 -15.800,00 zł.       

OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” ZA ŻADEN  
Z MIESIĘCY ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE W KAŻDYM Z NICH PROGU PRZYCHODÓW 15.681,00 ZŁ.  

10. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 01.08.2017 r., 
zatrudnia od 06.2019 na umowę zlecenia studenta do 26 roku życia w związku z tym opłaca składki 
wyłącznie za siebie, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jego przychody netto  kształtowały się 
następująco: marzec 2020 - 19.600,00 zł, kwiecień 2020 - 16.100,00 zł, maj 2020 - 15.800,00 zł.  

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 

OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” ZA ŻADEN  
Z MIESIĘCY ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE  MIMO ZATRUDNIANIA ZLECENIOBIORCY, SKŁADKI OPŁACA 
WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE I WOBEC POWYŻSZEGO OBOWIĄZUJE GO LIMITY PRZYCHODÓW ( 15.681,00), KTÓRY 
ZOSTAŁY PRZEKROCZONY W KAŻDYM MIESIĄCU.  

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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11. OPIS SYTUACJI: spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą od 01.08.2017 r.,  
nie zatrudnia pracowników i zleceniobiorców.  W spółce uczestniczą dwaj  wspólnicy: Jan Kowalski 
posiadający 60% udziałów oraz Adam Nowak posiadający 40% udziałów. Przychody netto  spółki 
kształtowały się następująco: marzec - 38.700,00 zł, kwiecień 2020 - 32.100,00 zł, maj 2020 -25.900,00 zł.       

OZNACZA TO: ŻE ADAM NOWAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” ZA TRZY MIESIĘCE  
ZE WZGLĘDU NA 40% UDZIAŁ I ODPOWIADAJĄCE TEMU PRZYCHODY, JAN KOWALSKI TYLKO ZA MIESIĄC 
MAJ.  

12. OPIS SYTUACJI: spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą od 01.08.2017 r., zatrudniała w lutym 
2020 siedem osób na umowę o pracę i trzech zleceniobiorców. Na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń 
społecznych zgłoszonych było dziewięć osób, ponieważ jeden ze zleceniobiorców podlegał wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 

OZNACZA TO: ŻE SPÓŁKA Z O.O. MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH”.  

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS 
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13. OPIS SYTUACJI: przedsiębiorca od 01.08.2017 prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą, 
od 06.2019 zatrudnia zleceniobiorcę wykonującego raz w tygodniu, prace porządkowe w siedzibie   
i otrzymującego wynagrodzenie brutto 600,00 zł miesięcznie. Umowa zlecenia jest „oskładkowana”. 
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jego przychody netto  kształtowały się 
następująco: marzec 2020 - 22.600,00 zł, kwiecień 2020 - 26.100,00 zł, maj 2020 -19.800,00 zł.  

PRZYKŁAD 

OZNACZA TO: ŻE PRZEDSIĘBIORCA MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI SKŁADKOWYCH” ZA WSZYSTKIE 
MIESIĄCE ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OPŁACA SKŁADKI SPOŁECZNE NIE TYLKO ZA SIEBIE ALE RÓWNIEŻ 
ZA ZLECENIOBIORCĘ I NIE JEST TRAKTOWANY JAKO SAMOZATRUDNIONY, WOBEC POWYŻSZEGO NIE 
OBOWIĄZUJE GO LIMITY PRZYCHODÓW ( 15.681,00 ZŁ).   

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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SKORZYSTANIE Z „WAKACJI W OPŁACANIU SKŁADEK” WYMAGA: 
 

1. Złożenia do ZUS wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek RDZ :  
- drogą elektroniczną (PUE ZUS), w tym przypadku należy dołączyć załącznik do wniosku RDZ 
- drogą pocztową, 
- wrzucając do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS. 
 

2. Złożenia dokumentów rozliczeniowych za okres od marca do maja 2020 r. w terminie do 30 czerwca 
2020 r. 
Obowiązek ten nie dotyczy samozatrudnionych,  gdyż w ich przypadku  ZUS sporządza dokumenty 
rozliczeniowe za płatnika 
Decyzja ZUS zostanie przekazana przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty lub na PUE ZUS,  
w zależności od sposobu złożenia wniosku. 
Termin na odwołanie od tej decyzji wynosi 14 dni.  
Wypełnienie obowiązków opisanych w punkcie 1 i 2 powinno nastąpić bezwzględnie w terminie  
do  30.06.2020  
 

JAK WYNIKA Z INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE ZUS:   
„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.” 

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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ODLICZENIU OD DOCHODU I PODATKU PODLEGAJĄ  WYŁĄCZNIE  SKŁADKI   
ZAPŁACONE  PRZEZ  PRZEDSIĘBIORCĘ.  

W PRZYPADKU TZW. „WAKACJI SKŁADKOWYCH” MAMY NATOMIAST DOCZYNIENIA  
 ICH UMORZENIEM.     

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS   
A  ROZLICZENIE PODATKOWE  

Maksymalny/ostateczny termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek i wysłania deklaracji 
rozliczeniowych przez mikrofirmy, za miesiące marzec, kwiecień i maj upływa 30 czerwca 2020 roku. 
Na podstawie tych deklaracji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć składki niezapłacone  
a należne na dzień rozpatrzenia wniosku. 
 

Wydanie decyzji przez ZUS powinno nastąpić w przypadku: 
1.mikrofirmy  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wpływu deklaracji rozliczeniowej  
lub imiennych raportów, za ostatni miesiąc objęty wnioskiem, 
2.samozatrudnionego, który zwolniony jest ze składania deklaracji miesięcznych w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia w jakim powinny być opłacone składki za ostatni miesiąc objęty 
wnioskiem.  

WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS 
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WAKACJE W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS  
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PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. Dz.U. poz. 568 Art.15zb 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. 
 
Uproszczenia w procedurze wnioskowania do ZUS o odroczenie terminu płatności składek  
lub rozłożenia na raty zaległych składek. 
 
UWAGA! 
 
Uproszczone rozwiązanie, które zwolnione jest z opłaty prolongacyjnej, dotyczy wyłącznie składek  
za okres od 1 stycznia 2020.  

WNIOSEK O ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE  
NA RATY SKŁADEK ZUS  
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Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć do ZUS druk RDU "Wniosek o ulgę bez opłaty 
prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)": 
 
a. drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
b. w formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub osobiście w ZUS, wrzucając wniosek do skrzynki 
oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa". 
 
W odpowiedzi na wniosek przedsiębiorca otrzyma decyzję na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty – 
w zależności od sposobu złożenia wniosku (na ewentualne odwołanie od decyzji przedsiębiorca  
ma 7 dni ). 
 
We wniosku należy krótko napisać, jaki wpływ miała epidemia na sytuację finansową płatnika składek, 
a w konsekwencji na brak możliwości opłacenia w terminie zobowiązań wobec ZUS. 

WNIOSEK O ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE  
NA RATY SKŁADEK ZUS  
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MIKROPOŻYCZKA  DLA  MIKROPRZEDSIĘBIORCY jest to wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, jest ona jednorazowa.   
 

Ubiegać o nią mogą się wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający na umowę o pracę mniej niż 10 
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.  
 

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca,  który prowadził  działalność gospodarczą przed dniem  
1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki:  
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro 

fot. fotolia 

PODSTAWA PRAWNA : Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. Dz.U. poz. 568 Art.15 zzd 
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. 

MIKROPOŻYCZKA 
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 Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. 

Art. 7 Prawo przedsiębiorców 
2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników: 
• przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach na warunkach urlopu      
  macierzyńskiego,  
• urlopach ojcowskich,  
• urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, 
• zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

Co gdy przedsiębiorca działa krócej niż rok ? 

Art. 7  Prawo przedsiębiorców 
3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się  
na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. 

 
 
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE  
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. ostatnia zmiana:  
Dz.U. z 2020 r., poz. 424)   
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Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
  

  Wypłacana jednorazowo, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od  
  dnia podpisania umowy pożyczkowej, w wysokości maksymalnej 5 tys. zł 

Przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji  
na spłatę pożyczki oraz odsetek 

Może ulec umorzeniu (na wniosek przedsiębiorcy) wraz z odsetkami pod warunkiem, że przez 3      
  miesiące od dnia jej udzielenia przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w  przeliczeniu  

na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli  
przyjmowanych przez NBP. Jest to jedyny koszt pożyczki. 

Może zostać przeznaczona na opłacenie na przykład zobowiązań podatkowych, 
umów leasingowych, czynszu za lokal itp.  

MIKROPOŻYCZKA  
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Wniosek o udzielenie pożyczki w wersji papierowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym  
ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub elektroniczny poprzez platformę 
praca.gov.pl. podpisując  podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.  
Do wniosku należy dołączyć podpisaną umowę. 
Składając wniosek elektronicznie przedsiębiorca otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia UPP.  
 

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. 
Wniosek o umorzenie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę 
Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.  

„Art. 15zzd. 
7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikro-przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem,  
że mikro-przedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia  
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.  
We wniosku o umorzenie mikro-przedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.  
 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikro-przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.” 

MIKROPOŻYCZKA  
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Stroną umowy reprezentującą pożyczkodawcę jest Starosta, reprezentowanym przez 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
   

   
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  

   
   

Karencja w spłacie kapitału oraz odsetek wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki  
   

   
Jak wynika z zapisów ujednoliconej umowy, w przypadku niespełnienia warunków 

umorzenia (utrzymanie stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu  
na pełny wymiar czasu pracy), pożyczka podlega spłacie na rachunek bankowy 

Powiatowego Urzędu Pracy  zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
   

   
Wnioski o pożyczkę można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez  powiatowy urząd pracy   
   

MIKROPOŻYCZKA  
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14. OPIS SYTUACJI: spółka komandytowa prowadząca działalność gospodarczą od 01.01.2019 r.,  
zatrudnia średniorocznie 7 pracowników i 11 zleceniobiorców, jej roczne obroty netto  oraz suma 
bilansowa nie przekraczają równowartości w złotych 2milionów euro          

OZNACZA TO: ŻE SPÓŁKA KOMANDYTOWA UZNAWANA JEST ZA MIKROPRZEDSIĘBIORCĘ I MOŻE 
ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POŻYCZKĘ, ZLECENIOBIORCY W MYŚL TYCH PRZEPISÓW NIE SĄ UZNAWANI  
ZA PRACOWNIKÓW I W ZWIAZKU Z TYM PRÓG ZATRUDNIENIA NIE ZOSTAŁ PRZEKROCZONY.  

15. OPIS SYTUACJI: spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą od 01.09.2017 r., od trzech lat 
zatrudnia na umowę o pracę 4 pracowników, korzysta również z pracy kilkudziesięciu 
zleceniobiorców. Roczne obroty netto kształtowały się następująco : w roku 2017 - 12 mln zł, w roku 
2018 - 13,1 zł mln oraz w roku 2019 - 14,3 mln zł.           

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 

OZNACZA TO: ŻE SPÓŁKA Z O.O. NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ ZE WZGLĘDU  
NA PRZEKROCZENIE PROGU ROCZNYCH OBROTÓW.   
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PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 

MIKROPOŻYCZKA  

16. OPIS SYTUACJI: Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (od stycznia 2015 
roku) w zakresie szeroko rozumianych usług informatycznych. Korzysta z usług podwykonawców  
i zleceniobiorców.            

OZNACZA TO : ŻE NA DZIEŃ DZISIEJSZY TJ. 16.04.2020 JAN KOWALSKI NIE MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSKU  
O POŻYCZKĘ, BO NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ. TA SYTUACJA MOŻE ULEC 
ZMIANIE PO WPROWADZENIU KOLEJNYCH PRZEPISÓW TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

17. OPIS SYTUACJI: spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa 
finansowego od 1.03.2019, korzysta na zasadach B&B z usług osób prowadzących jednoosobowe 
działalności gospodarcze.           

OZNACZA TO: ŻE SPÓŁKA Z O.O. NIE MOŻE WEDŁUG STANU PRAWNEGO NA DZIEŃ 16.04.2020 
UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ ZE WZGLĘDU FAKT, IŻ NIE JEST PRACODAWCĄ. TA SYTUACJA MOŻE ULEC 
ZMIANIE PO WPROWADZENIU KOLEJNYCH PRZEPISÓW TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ   



fot. fotolia 

MIKROPOŻYCZKA  



fot. fotolia 

MIKROPOŻYCZKA  



fot. fotolia 

MIKROPOŻYCZKA  



Dziękujemy za uwagę 
 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi 
materiałami dotyczącymi Tarczy antykryzysowej 

dostępnymi na stronie  
www.pfp.com.pl 

Pożyczki dla przedsiębiorców  Dotacje Szkolenia Inwestycje kapitałowe 

http://www.pfp.com.pl/
https://www.pfp.com.pl/inwestycje-kapitalowe/pomeranus-seed-fundusz-kapitalu-zalazkowego
https://www.pfp.com.pl/pozyczki
https://www.pfp.com.pl/dotacje
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo

