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 Rodzaj wsparcia 
 

 Dofinansowanie do wynagrodzeń 
i składek dla Mikro – małych – 
średnich przedsiębiorstw  
STAROSTA 
W przypadku spadku obrotów 
gospodarczych * 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia 
działalności 
STAROSTA 
 
W przypadku spadku obrotów 
gospodarczych * 

Pożyczka dla 
MIKROPRZEDSIĘBIORCY 
Na pokrycie bieżących kosztów 
działalności  
 
W celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19 
 

Podstawa prawna – 
artykuł ze specustawy 
 

15 zzb 15 zzc 15 zzd 

Dla kogo 
 

Mikro – 
Mały- 
Średni - przedsiębiorca 

PRZEDSIĘBIORCA nie zatrudniający 
pracowników 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA, który 
prowadził działalność przed 
dniem 01.03.2020 
O ile zatrudniał pracowników 
29.02.2020 

Za kogo 
 

Za pracowników, zleceniobiorców, 
osoby wykonujące pracę nakładczą, 
świadczących usługi, w tym dla 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych    
( jeśli podlegają ZUS) 

  

Jak długo Na okres max 3 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia przez Radę Ministrów 
Wypłata w okresach miesięcznych 

Na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z 
możliwością przedłużenia przez Radę 
Ministrów, wypłata w okresach 
miesięcznych 

Maksymalnie na 12 miesięcy, z możliwą 
karencją w spłacie kapitału wraz z 
odsetkami przez okres 3 miesięcy od 
dnia udzielenia pożyczki, Rada 
Ministrów może przedłużyć 

W jakiej wysokości  
 

Od 50-90% wynagrodzenia, wg 
wskaźnika spadku obrotów ** 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% – może być przyznane w 

wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

2) co najmniej 50% – może być przyznane w 

wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

Do wysokości 5 000,00 PLN 



2 
 

3) co najmniej 80% – może być przyznane w 

wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie 

− na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Wyłączenia 
 

„Duże” przedsiębiorstwa  Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 

 
Możliwość połączenia 
z innymi 
świadczeniami 

Nie – ze zwolnieniem z ZUZ z 31 
zo 
Nie z dofinansowaniem z FGŚP 
Tak  z pożyczką 

Tak – ze zwolnieniem z ZUZ z 31 zo 
Nie z dofinansowaniem z FGŚP 
Nie z pożyczką ( dla innych 
podmiotów) 
 

Tak – ze zwolnieniem z ZUZ z 31 
zo 
 

Warunki 
 

- spadek obrotów 
- brak przesłanek do ogłoszenia 
upadłości 
- niezaleganie podatki i ZUS 
Status mikro, małego, średniego 
przedsiębiorcy 
- obowiązek utrzymania zatrudnienia 
pracowników objętych umową, przez 
okres dofinansowania oraz po 
zakończeniu – przez okres równy temu 
okresowi. 

Zobowiązanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres, na który zostało 
przyznane dofinasowanie oraz przez okres 
równy temu okresowi. 
- spadek obrotów 
- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości 
- niezaleganie podatki i ZUS 
- przeznaczenie na dofinansowanie 
działalności gospodarczej  
 

Możliwe umorzenie pożyczki – jeśli 
przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy 
po jej udzieleniu nie zmniejszy  stanu 
zatrudnienia w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy w stosunku do 
zatrudnienia na dzień 29.02.2020           
(oświadczenie)   

Dokumenty 
 
 

Wniosek do starosty – zawarta umowa 
Oświadczenia z art. 15zzb ust.10 

Wniosek przedsiębiorcy, oświadczenie, 
umowa zawarta ze starostą 

Wniosek  
Oświadczenia 

Kto wypłaca 
 

Starosta – wniosek do powiatowego 
urzędu pracy,  

Starosta – wniosek do powiatowego 
urzędu pracy, 

Starosta – wniosek do powiatowego 
urzędu pracy, 

Termin na złożenie 
wniosku 

14 dni od ogłoszenia naboru 14 dni od ogłoszenia naboru Po ogłoszeniu naboru 

W jakiej formie 
 

Przelew na rachunek bankowy lub w 
skok  

Przelew na rachunek bankowy lub w skok Brak informacji 

Dodatkowe informacje Niedotrzymanie warunku – obowiązek 
zwrotu, bez odsetek, proporcjonalnie  

Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem podlega zwrotowi 

Oprocentowanie stałe – 0,05% stopy 
redyskonta weksli 
Zabezpieczenie – weksel własny in 
blanco 
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*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 2020 r. 

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. 

** Wartość dofinansowania  - Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego 

dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, 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. 

 


