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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
SPADEK OBROTÓW

Pracownikiem w myśl przepisów o dofinansowaniu wynagrodzeń

jest osoba fizyczna, która
zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy stosuje się do osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy
będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego
tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej
zatrudnionej przez osobę fizyczną.

ART.15 G DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY

ART.15 ZZB

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
SPADEK OBROTÓW

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
PAŃSTWOWY FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo
obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników należnych od pracodawcy.

-

-

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11.10.2013
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ MIEJSC PRACY
przestój ekonomiczny – to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn
niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;
obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika
z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – SPADEK OBROTÓW
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

SPADEK OBROTÓW
- spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15% - stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 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,
lub
2) nie mniej niż o 25% - stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 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, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – PRZESTÓJ EKONOMICZNY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

I Procedura wynikająca z przestoju ekonomicznego pracowników
- kwota dofinansowania 1.533,09 zł na pracownika (obejmuje 50% minimalnego
wynagrodzenia – 1.300 zł plus ZUS pracodawcy od 1.300 - przy założeniu składki
na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe
niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, nie może to być jednak
wcześniej niż wprowadzenie przestoju ekonomicznego.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – PRZESTÓJ EKONOMICZNY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

PRZYKŁAD 1
Pracownik, którego dotyczy przestój ekonomiczny jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem
brutto 6.000 zł – pracodawca może obniżyć jego wynagrodzenie do kwoty brutto 3.000 zł
(nie więcej niż o 50%).

PRZYKŁAD 2
Pracownik, którego dotyczy przestój ekonomiczny jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem
brutto 5.000 zł – pracodawca może obniżyć jego wynagrodzenie do kwoty brutto 2.600 zł
(50% to kwota 2.500 zł czyli mniej niż minimalne, które wynosi obecnie 2.600 zł) .

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ –
OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

II. Procedura wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy
- maksymalna kwota dofinansowania brutt 2.452,27 zł na pracownika
(obejmuje 40 % przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki ZUS pracodawcy
od tej kwoty – przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% i biorąc
pod uwagę wymiar czasu pracy).
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę
ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, nie może to być jednak
wcześniej niż wprowadzenie obniżenie czasu pracy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

WAŻNE
Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy należy ustalić w porozumieniu zawartym przez pracodawcę oraz organizacje związkowe
(jeżeli u pracodawcy działają) lub z przedstawicielami pracowników.
W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub
wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z
przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów
przewidzianych w przepisach prawa pracy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

W porozumieniu tym określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy.

WAŻNE
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia, dołącza je również
do składanego wniosku.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY
PODSTAWA PRAWNA : DZ. U.poz.568 Art.15g

WARUNEK DODATKOWY
Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przepisy ustawy wskazują, iż przedsiębiorca może otrzymać to wsparcie tylko gdy nie
uzyskał go z innych źródeł – nie można dostać „podwójnego wsparcia”.
Wypłata i rozliczenie tego wsparcia odbywa się w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc
pracy

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY

Z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy wynika między
innymi:
1. Art.15 Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu
środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn
niedotyczących pracownika - w okresie pobierania przez pracownika świadczeń oraz w okresie
przypadającym bezpośrednio po – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

2. Art.14 Przedsiębiorca ma obowiązek powiadamiania na piśmie marszałka województwa
o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń,
w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY

Z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy wynika między
innymi:
3. Art.14 Marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie
przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków, właściwego
dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu - może
żądać okazania wszelkiej dokumentacji oraz żądać złożenia wyjaśnień.

4. Art. 15 Gdy przedsiębiorca nie spełnił warunków lub nie podda się kontroli będzie obowiązany
do zwrotu całości środki wraz z odsetkami lub tylko tej ich część którą wykorzystał niezgodnie
z przeznaczeniem.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
PRZESTÓJ EKONOMICZNY/ OBNIŻENIE CZASU PRACY

KROK PO KROKU
1. ustalenie poziomu spadku obrotów
2. wariant stosowanego rozwiązania: przestój ekonomiczny czy obniżenie czasu pracy
3. zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników

4. przekazanie porozumienia okręgowemu inspektorowi pracy
5. złożenie wniosku wraz z umową do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędów Pracy w wersji
papierowej lub elektronicznie

ustalenie poziomu spadku obrotów

wariant stosowanego rozwiązania: przestój ekonomiczny

wariant stosowanego rozwiązania: obniżenie czasu pracy

wniosek o przyznanie świadczenia

umowa o wypłatę świadczenia
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – OBNIŻENIE OBROTÓW

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzb
TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU TO 14 DNI OD OGŁOSZENIA NABORU
Dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS należnych od tych wynagrodzeń.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA
Przedsiębiorcy mikro, mali oraz średni, czyli zatrudniającym średniorocznie do 249 pracowników,
którzy odnotowali spadek obrotu w wyniku COVID-19.
Dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku
do powiatowego urzędu pracy i może dotyczyć wszystkich pracowników lub ich części.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 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.
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – OBNIŻENIE OBROTÓW
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzb

Poziom wsparcia uzależniony jest od spadku obrotów, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – OBNIŻENIE OBROTÓW
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzb

Wypłaty dofinansowania będą dokonywane w okresach miesięcznych, na podstawie złożonego
przez przedsiębiorcę oświadczenia, w którym informuje on o zatrudnianiu w danym miesiącu
pracowników objętych umową, kosztach wynagrodzeń z podziałem na pracowników oraz składkach
na ubezpieczenia społeczne - według stanu na ostatni dzień danego miesiąca.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową
przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania.
W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia, przedsiębiorca zwraca
dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – OBNIŻENIE OBROTÓW
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzb

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.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych ;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) posiadaniu statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy;
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
7) numerze rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

ustalenie poziomu spadku obrotów

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
innych niż zatrudnionych na umowę o pracę

umowa o wypłatę świadczenia

Dziękujemy za uwagę
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi
materiałami dotyczącymi Tarczy antykryzysowej
dostępnymi na stronie
www.pfp.com.pl

Pożyczki dla przedsiębiorców

Dotacje
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Inwestycje kapitałowe

