


Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne 

cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. 

Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. 



• Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm

zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób

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

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych

i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

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.

• Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia,

agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz

nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez

Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia

wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.



• Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz

nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym

miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym

rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją

po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które

korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

• Ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) – odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi

mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można

opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie.



• Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu

składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta

dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

• Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu 

płatności na okres 3 miesięcy

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę

o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, i którzy mają trudności w ich

realizacji w następstwie COVID-19.



• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w 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:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (tj. 1-9 pracowników) oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego

na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów

prowadzenia tej działalności.



• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców

samozatrudnionych

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako 

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych

i średnich przedsiębiorców

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych

miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku

poprzednim.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia

działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.



• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie

więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników należnych od pracodawcy.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy.



• Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych

Istnieje możliwość obniżenia czynszów na określony okres, na uzasadniony wniosek najemcy lub dzierżawcy.

Zostałby wtedy sporządzony odpowiedni aneks do umowy. Każdy wniosek który wpłynie do UM w Rzgowie,

zostanie przeanalizowany indywidualnie. Do tej pory wpłynęły 2 wnioski w tej sprawie.

Do podpisywania umów najmu pomieszczeń w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Rzgów

upoważnieni są dyrektorzy tych jednostek, którzy mają swobodę w kształtowania treści zawieranych umów.

• Użytkowanie wieczyste

Jeśli chodzi o opłaty z tytułu użytkowania wieczystego sytuację również tymczasowo rozwiązała tzw. „tarcza

antykryzysowa” poprzez wydłużenie terminu zapłaty opłaty. W Art.15 j. tejże ustawy zapisano: „Opłatę

roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia

30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.” Pierwotnie

opłaty powinny zostać dokonane do 30 marca.



• Podatek od nieruchomości

Gminne organy podatkowe mają możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych (umorzenia,

odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty) w drodze decyzji na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zasady dotyczące podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

uregulowała ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” w art. 15p. Powołany artykuł daje możliwość radom gmin

wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów,

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom

przedsiębiorców. Przedmiotowe zwolnienie będzie oczywiście pomocą publiczną. Projekt uchwały w tym

zakresie jest dostępny w materiałach na XXIII sesję RM w Rzgowie (BIP UM w Rzgowie).



Główne elementy projektu uchwały przedstawionej przez Burmistrza Radzie Miejskiej w Rzgowie:

• Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za okres trzech miesięcy od maja do lipca 2020 roku.

Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy zwolnienie?

• Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przychody w kwietniu 2020 roku zmniejszyły się o nie

mniej niż 80% w stosunku do przychodów w kwietniu 2019 roku.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 31 marca 2019 roku?

• Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przychody w kwietniu 2020 roku zmniejszyły się o nie

mniej niż 80% w stosunku do średnich przychodów miesięcznych za okres od początku prowadzenia

działalności do 31 marca 2020 roku.




