
 

 

  

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT 

dotyczący tarczy antykryzysowej w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych 

 

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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, wchodzącej w skład pakietu ustaw 

w ramach „tarczy antykryzysowej”,  wprowadzone zostały zmiany w przepisach prawa ubezpieczeń 

społecznych.  

  

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące 

 

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS 

od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek 

za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni 

z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. 

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo 

do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. 

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 

 

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią 

koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest 

nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów 

cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie 

postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający 

się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania 

świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 
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15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.). Poza tym rozpoczęcie 

działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych 

przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku 

do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także 

samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. 

 

Dofinansowanie zatrudnienia 

 

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: 

➢ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy 

w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego 

w następstwie wystąpienia COVID 19, lub 

➢ nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego 

miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego. 

 

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, 

pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma 

dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus 

składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, 

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej 

niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz 

dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia 

społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł. 

 

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia 

wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym 

COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

 

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. 
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Uelastycznienie czasu pracy 

 

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas 

nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi 

równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 

32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami 

pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system 

czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. Pracodawca przekazuje kopię 

porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

porozumienia. 

 


