TARCZA
ANTYKRYZYSOWA
A PRACODAWCA

Toruń, 2 kwietnia 2020 r.

Wszyscy pracodawcy
- dofinansowanie przy przestoju
ekonomicznym i obniżeniu etatu
- porozumienie o stosowaniu mniej
korzystnych warunków
zatrudnienia
- zmiany w badaniach lekarskich
- świadczenie postojowe dla osób
na umowach cywilnoprawnych

Mikro, mali i średni
- dofinansowanie kosztów
zatrudnienia

Płatnicy składek do 9 osób
- zwolnienie z ZUS

Samozatrudnieni
- zwolnienie z ZUS
- świadczenie postojowe
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Wszyscy pracodawcy

DOFINANSOWANIE
- PRZESTÓJ I
OBNIŻENIE ETATU
Warunek – spadek obrotów gospodarczych:
• o 15% - 2 kolejne miesiące kalendarzowe po 1
stycznia 2020 r. w porównaniu do tych samych
miesięcy z 2019 r.
• o 25% - 1 miesiąc po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu
do poprzedniego.
Przesłanki:
• dofinansowanie dotyczy umów o pracę, zleceń,
świadczenia usług – na 3 miesiące od daty złożenia
wniosku
• dwie opcje – przestój ekonomiczny lub obniżenie
etatu wprowadzone w drodze porozumienia
Przestój ekonomiczny
• okres niewykonywania pracy przez pracownika
• można obniżyć wynagrodzenie nie więcej niż o 50%,
ale nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
• dofinansowanie z FGŚP – 50% minimalnego
wynagrodzenia, ale nie dotyczy pracowników
zarabiających powyżej 15.681 zł
Obniżenie wymiaru czasu pracy:
• obniżenie o 20%, nie więcej niż do ½ etatu
• wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
przy uwzględnieniu wymiaru etatu
• dofinansowanie z FGŚP – do wysokości ½
wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego
miesięcznego (czyli maks 2.080 zł), ale nie dotyczy
pracowników zarabiających powyżej 15.681 zł
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Płatnicy składek maks. 9 osób
Samozatrudnieni

ZWOLNIENIE Z ZUS
Podmioty uprawnione:
• płatnik składek zgłaszający mniej niż 10 osób
• osoba prowadząca działalność gospodarczą –
przychód mniejszy niż 300% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
brutto (15.681 zł)
Dotyczy:
• wszystkich składek – społeczne, zdrowotne,
FP, FGŚP, FEP
• za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.
• od najniższej podstawy wymiaru
Skutki:
• osoby prowadzące działalność,
współpracujące, duchowni, zgłoszeni
członkowie rodziny – ubezpieczenie społeczne
traktuje się jak opłacone, jest ochrona
chorobowa i zdrowotna
Tryb:
- przyznanie na wniosek złożony do 30
czerwca 2020 r.
- konieczność składania comiesięcznych
deklaracji rozliczeniowych
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Wszyscy pracodawcy

POROZUMIENIE ZMIANA
WARUNKÓW
ZATRUDNIENIA
Istota
- możliwość stosowania mniej korzystnych
warunków zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę zawartych z
pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone
w porozumieniu
Warunek – spadek obrotów gospodarczych
• o 15% - 2 kolejne miesiące kalendarzowe po 1
stycznia 2020 r. w porównaniu do tych samych
miesięcy z 2019 r.
• o 25% - 1 miesiąc po 1 stycznia 2020 r. w
porównaniu do poprzedniego.
• aby skorzystać nie można zalegać w
regulowaniu zobowiązań publicznych
Przesłanki:
• wprowadzenie w drodze porozumienia z
organizacją reprezentatywną, zakładowym ZZ
lub przedstawicielami pracowników
• kopia porozumienia do PIP
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Mikro, mali i średni
przedsiębiorcy

DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW
ZATRUDNIENIA
• Starosta (PUP) może przyznać przedsiębiorcy
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników i osób na umowach
cywilnoprawnych oraz należnych składek na
ubezpieczenie społeczne
Warunek – spadek obrotów gospodarczych
• zmniejszenie w 2 kolejnych miesiącach po 1
stycznia 2020 r. w porównaniu do 2 kolejnych
miesięcy
Wysokość dofinansowania w przypadku
spadku obrotów
• o co najmniej 30% = do 50% wynagrodzeń,
ale maks. 50% minimalnego wynagrodzenia
powiększonego o składki
• o co najmniej 50% = do 70% wynagrodzeń,
ale maks. 70% minimalnego wynagrodzenia
powiększonego o składki
• o co najmniej 80% = do 90% wynagrodzeń,
ale maks. 90% minimalnego wynagrodzenia
powiększonego o składki

• dofinansowanie na maks. 3 miesiące z
możliwością przedłużenia
• konieczność utrzymania zatrudnienia przez
okres dofinansowania oraz okres
odpowiadający okresowi dofinansowania
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Umowy cywilnoprawne
Samozatrudnieni

ŚWIADCZENIE
POSTOJOWE
Osoba prowadząca działalność
• nie zawiesiła działalności, a przychód w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
(np. w marcu) niższy o 15% niż w poprzednim
miesiącu (np. w lutym) i nie wyższy niż 15.681
zł
• zawiesiła działalność i przychód w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie
wyższy niż 15.681 zł
• warunki nie dotyczą osób rozliczających się w
oparciu o kartę podatkową i zwolnionych z
VAT
Umowa cywilnoprawna
• zawarta przed 1 lutego 2020 r.
• przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 15.681
zł
Wysokość świadczenia postojowego
• samozatrudniony, umowa cywilnoprawna,
gdy wynagrodzenie powyżej 1.300 zł – 80%
minimalnego wynagrodzenia (2.080 zł)
• samozatrudniony (karta podatkowa,
zwolniony z VAT) – 50% minimalnego
wynagrodzenia (1.300 zł)
• umowy cywilnoprawne, gdy wynagrodzenie
poniżej 1.300 zł – wynagrodzenie z umów
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Wszyscy pracodawcy

BADANIA
LEKARSKIE
Badania okresowe
• zawieszone od ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego (14 marca)
• nie wydaje się skierowań na te badanie
• trzeba będzie uzupełnić badania nie później
niż do 60 dni od dnia odwołania stanu
epidemii
Badania wstępne lub kontrolne
• nie są zawieszone
• w przypadku braku lekarza medycyny pracy
może wydać inny lekarz – traci moc po upływie
30 dni od odwołania stanu epidemii
Przedłużenie ważności
• orzeczenia lekarskie wydane w ramach
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej
jednak niż do upływu 60 dni od dnia
odwołania stanu epidemii.

Kontakt
radca prawny Karol Sienkiewicz
e-mail: karol.sienkiewicz@radcowie.biz
tel. 609 607 741
radca prawny Agata Kicińska
e-mail: agata.kicinska@radcowie.biz
tel. 664 377 145

www.prawodlapracodawcy.pl

