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Nabory dla msp

Jeszcze nie ruszyły - mają być powiązane z systemem bankowym





Nabory dla dużych
Ustalane indywidualnie - już ruszyły









Pytania od przedsiębiorców 1
ZUS (Agata Wiśniewska)

- czy Ci którzy już zapłacili mogą uzyskać zwrot zapłaconych składek za marzec - TAK - jeżeli 
była zapłacona składka / nadpłata, to płatnik może zwrócić się z wnioskiem o zwrot tych 
środków (wniosek RZS poprzez PUE). Dotyczy również wszystkich przedsiębiorców, także 
tych którzy mają mniej niż 10 ubezpieczonych

- czy można skorzystać z pomocy jeżeli są problemy z ZUS - warunkiem jest żeby na 
31.12.2019 nie mógł znajdować się w trudnej sytuacji (ZUS bardziej liberalne podejście - 
trudna sytuacja zdaniem ZUS jest wtedy, kiedy płatnik zalega za co najmniej 12 miesięcy, w 
trudnej sytuacji nie jest także ten kto miał zawarty układ ratalny; jeżeli decyzja nie jest jeszcze 
prawomocna, to nie jest to przeszkoda do skorzystania z wsparcia)
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- w zakresie jakich form pomocy mogą skorzystać firmy zatrudniające pow. 9 pracowników - 

jest opcja dla tych którzy mają od 10 do 49 ubezpieczonych - zwolnienie w wysokości 50% 
należnych składek, do wyliczania liczby ubezpieczonych nie wlicza się młodocianych (np. 
praktyczna nauka zawodu)

- pozostałe firmy (zatr. pow 49) - możliwość rozłożenia na raty, odroczenie płatności składek 
ZUS, wystąpienie o umorzenie odsetek za zwłokę w płatności ZUS

- Czy jest rozwiązanie dedykowane dla tych którzy zatrudniają między 49 a 249 - nie
- Co z grupą kapitałową - czy liczymy pracowników w poszczególnych podmiotach czy całą 

grupę - patrzymy na płatnika składek, czyli jeżeli np. spółka córka zatrudnia mniej niż 49 
osób, mimo że grupa ma 300 pracowników, to może skorzystać zwolnienia. Należy tu 
pamiętać, że pomoc publiczna liczona jest dla całej grupy - limit 800 tys. euro

- Jaki jest czas rozpatrywania wniosku przez ZUS - do tej pory jest 1,5 mln wniosków o pomoc, 
nie wiadomo ile czasu zajmie ich rozpatrzenie
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- jak będa informowani, Ci którzy nie mają PUE - poczta polska
- czy była decyzja odmowna w zakresie zwolnienia z ZUSu - nie, najpierw kontakt z daną 

osobą / płatnikiem i wyjaśnienie wątpliwości
- czy można łączyć pomoc ZUSu z inną pomocą - po stronie ZUSu nie ma takich ograniczeń, a 

nie ma takich ograniczeń po stronie ZUS - będzie wspólny komunikat, co do nakładania się 
rozwiązań różnych form pomocy - komunikat ma wyjaśnić jakie są ograniczenia w nakładaniu 
się pomocy

- czy osoba pobierająca emeryturę ma prawo do świadczenia postojowego - tak
- czy przedsiębiorca może zalegać na 31.12.2019 - może - chodzi o to, że nie może być w 

trudnej sytuacji finansowej
- co z tymi którzy nie otrzymali informacji albo nie złożyli wnioski i nie ma wniosku / informacji 

zwrotnej - jeżeli ktoś się kwalifikuje do pomocy, to może nie płacić składki i ma czas na 
wniosek do 30 czerwca 2020 - ZUS nie będzie podejmował żadnych kroków do egzekucji 
tych składek
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UP

- składamy 1 umowę na całe dofinansowanie
- nie ma limitów na mikropożyczkę
- mikropożyczki - warunek umorzenia utrzymanie firmy
- FGŚP - jest udostępniony kalkulator do wyliczenia należnych świadczeń
- zasady i wnioski dostępne na praca.gov.pl
- 250 tys wniosków o mikropożyczki, 100 tys wniosków już rozpatrzonych (będą aneksowane 

zgodnie z tarczą 2.0)
- co z pracownikami którzy są na opiekuńczym ale tylko przez 2 dni w tygodniu pracują - ująć 

w rozliczeniu i potem proporcjonalnie zmniejszyć wypłatę
- nie można mieć zaległości na III kwartał na dzień złożenia wniosku, a nie w ogóle na III 

kwartał



- mikropożyczkę można łączyć ze wszystkimi innymi pomocami
- czy firma może łączyć np 40-40-20, 50-50, wsparcie z powiatowego UP - nie jest to 

zabronione, czyli jest to możliwe 
- na co może być przeznaczona mikropożyczka - ma to być przeznaczone na działalność firmy 

- nie ma szczegółowych zasad
- spadek obrotów art. 15g ustawy - ilościowo vs. wartościowo - to jest trudny temat - trzeba 

pytać indywidualnie - pytania do Rzecznika, Rzecznik przekazuje dalej
- spółka cywilna - każdy ze wspólników może wystąpić o mikropożyczkę
- można otrzymać dofinansowanie postojowe jak i dofinansowanie z PFRON (PFRON dopłaca 

do kosztów utrzymanie stanowiska, a nie na utrzymanie miejsca pracy). Jest objaśnienie 
prawne Ministerstwa

- zmiana porozumienia z pracownikami (np ograniczenie wymiaru z 10% na 20%) - złożenie 
nowego wniosku o postojowe (tu trzeba uważać jak się pisze porozumienie)
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- FGŚP - dofinansuje tylko wynagrodzenie zasadnicze bez premii, dodatków, 

itd.
- więcej informacji na tarcza.gov.pl 


