TARCZA ANTYKRYZYSOWA
1. Należy założyć konto na stronie https://login.gov.pl/login/login?ssot=izk0462nyeek861krsru
Uwaga! Należy posiadać profil zaufany, który można utworzyć za pomocą konta w banku.
2. Po utworzeniu konta w na portalu Praca.gov mamy możliwość składania wniosków w wersji
elektronicznej.
Uwaga! Na początek należy określić kategorię przedsiębiorstwa na podstawie przychodów
i średniorocznego zatrudnienia. Szczególnie w przypadku średniorocznego zatrudnienia należy
dokładnie przeliczyć ilość etatów (zwłaszcza jeżeli występowała rotacja pracowników). Do
średniorocznego zatrudnienia nie wliczamy umów o dzieło, zlecenie i samozatrudnionych. W
przypadku wątpliwości należy skonsultować z księgową/kadrową wyliczenie.

1. Dofinansowanie wynagrodzeń
Jeżeli obroty firmy spadły, o co najmniej 30% możemy otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia.
1. Jak oszacować spadek obrotów
Musimy określić dwa miesiące (jeżeli nie są to okresy kalendarzowe to dwa ciągłe okresy po 30 dni
kalendarzowych (łącznie 60 dni) od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek.
Przykładowo:
•

Luty i marzec 2020

lub inny dowolny okres 60 dni (od 1 stycznia do dnia złożenia wniosku)
•

10 luty 2020 – 9 marzec (2x 30 dni kalendarzowych)

Obroty rozumiemy jako sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Do
obrotów nie wliczamy sprzedaży wyposażenia i środków trwałych np. pojazdów. Najprościej obroty
oszacować na podstawie ewidencji VAT sprzedaży – sprzedaż netto.
Należy teraz sprawdzić ile wynosiły obroty w dwóch wybranych przez nas okresach w 2019 r. i 2020 r.
Przykład:
•
•

01 lutego do 31 marca 2019 r. obroty ze sprzedaży wyniosły 60000,00 zł
01 lutego do 31 marca 2020 r. obroty ze sprzedaży wyniosły 30000,00 zł

W przypadku spadku obrotów należy sprawdzić rożne warianty okresów i wybrać najkorzystniejszy!
Najlepiej przeliczyć poszczególne okresy z księgową.

Oznacza to, że spadek naszych obrotów wyniósł co najmniej 50% więc otrzymamy 70%
dofinansowania.

2. Pobieramy tabelę:
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11973800/15zzb_kalkulator_v.3.0.xlsx/2af46dcd-f23945c4-924d-a0c0a0bffb9d?t=1586320744371
3. Pobieramy umowę:
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11973800/umowa_z_zalacznikami.pdf/16d098c2-58f84b15-9d17-c002b34f266a?t=1585867041724

Dokument z umową drukujemy i podpisujemy na każdej stronie i w miejscach ze wskazaniem na
podpis przedsiębiorcy. Nie uzupełniamy tego pliku odręcznie! Podpisany należy zeskanować tak by
jego wielkość nie przekraczała 1 MB – można go podzielić na części.
Wypełnienie tabeli:
1. Uzupełniamy 1 stronę podając wyliczone wartości

2. Przechodzimy do zakładki dofinansowanie umów o pracę i kolejno wypełniamy pola:
Obowiązująca pracodawcę stawka ubezpieczenia wypadkowego (w procentach): 1,67% (standardowo)
Liczba miesięcy pomocy, o którą wnioskuje pracodawca: wybieramy 3 (maksymalny okres)

Dane pracownika objętego wnioskiem: podajemy wskazane informacje takie jak imię i nazwisko,
PESEL, wykształcenie, czy wiek do 30 lat, wynagrodzenie brutto wg. umowy o pracę.

Jeżeli otrzymaliśmy zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy w polu
wpisujemy
0. W przypadku gdy w przyszłości otrzymamy takie zwolnienie od ZUS za okresy za jakie pobieramy
dofinansowanie należy o tym poinformować urząd pracy.
Po wprowadzeniu danych formularz automatycznie wyliczy kwotę dofinansowania.
Klikając na zakładkę dofin. um. zleceń, o pracę nakł. można wpisać dane do dofinansowania umów
zlecenie.
Wypełniony formularz należy zapisać.
3. Złożenie wniosku
Przechodzimy na stronę
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Wybieramy właściwy ze względu na siedzibę adres urzędu pracy

4. Uzupełniamy dane dotyczące firmy

W części treść wniosku uzupełniamy:
Wnoszę o przyznanie dofinansowania:
Liczonych od: podajemy datę od której liczyliśmy spadek obrotów np. 1 luty 2020, 10 luty 2020
W wysokości: wpisujemy dane z tabeli z pola

w łącznej kwocie: podajemy dane z pola w tabeli

w tym na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (…): podajemy wartość z pola
w tabeli

dla: podajemy ilość pracowników zgodnie z tym ilu wpisaliśmy do tabeli
przysługujących za okres: wpisujemy zgodnie z tym co podaliśmy w tabeli

W zakresie wykonywanej działalności gospodarczej posługuję się – zaznaczamy właściwe i podajemy
numer konta na jaki ma być wypłacone dofinansowanie

W kolejnej sekcji zaznaczamy właściwe pole dotyczące korzystania ze zwolnienia z ZUS (jeżeli składamy
wniosek do ZUS zaznaczamy „zamierzam”).

W sekcji załączniki dodajemy
1. Wypełnioną i zapisaną tabelę, którą uzupełniliśmy wcześniej.
2. Podpisaną i zeskanowaną umowę na dofinansowanie
Umowę należy podpisać na każdej stronie, przy skanowaniu należy ustalić małą rozdzielczość i zapisać
jako PDF. Jeżeli plik ma więcej niż 1 MB nie dodamy go jako załącznika.

Podajemy NIP, PKD oraz rozmiar działalności - (poniżej 10 pracowników mikro, 10-50 mała, 50-250
średnia) – decyduje średnioroczne zatrudnienie (nie wliczamy w nie osób na umowach zlecenie, dzieło
i samozatrudnionych). W przypadku wątpliwości należy poprosić kadry o wyliczenie średniego
zatrudnienia.

Uzupełniamy jeszcze ostatnią część wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Określamy również czy dostaliśmy już jakieś wsparcie w związku z COVID-19. Jeżeli tak to określamy
jego wartość.

Klikamy na Dalej, potwierdzamy dane podpisem elektronicznym i przechodzimy do jego wysłania. Po
wysłaniu wniosku na adres e-mail otrzymamy potwierdzenie.

Po otrzymaniu dofinansowania będziemy zobowiązani do składania, co miesiąc oświadczenia przez
okres na jaki zostanie nam udzielone dofinansowanie dotyczącego utrzymania zatrudnienia dla osób
objętych wnioskiem. W przypadku gdy zwolni się, którykolwiek pracownik objęty wnioskiem należy
powiadomić urząd pracy w przeciągu 7 dni. Dofinansowanie w takim przypadku będzie wstrzymane,
jedynie na zwolnionego pracownika.

2. Pożyczka dla mikro przedsiębiorcy
Każdy przedsiębiorca spełniający warunku kwalifikującej go grupy mikroprzedsiębiorstw:
•
•

zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników* oraz
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro.

*średnioroczne zatrudnienie należy dokładnie policzyć uwzględniając ilość dni pracy
poszczególnych pracowników i ich etaty. Proszę w przypadku wątpliwości, aby biuro kadrowe/
księgowe dokonało przeliczenia ilości pracowników w ujęciu średniorocznym.

Pobieramy umowę
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905424/umowa_pozyczka.pdf/053ad16cdcd4-4a42-9776-25d287c49456?t=1585687909806
Pobieramy oświadczenie
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/db938fcd-3bb5-45b8-931c-584432cf8209

Dokument z umową i oświadczeniem drukujemy i podpisujemy na każdej stronie i w miejscach z
wskazaniem na podpis przedsiębiorcy. Oświadczenie uzupełniamy, podpisane dokumenty należy
zeskanować tak by jego wielkość nie przekraczała 1 MB – można go podzielić na części.

1. Przechodzimy na stronę
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

2. Wybieramy urząd

3. Przechodzimy do edycji wniosku
− Podajemy nasze dane, numer rachunku bankowego oraz wartość pożyczki (wpisujemy
5000,00 zł)
− Dodajemy zeskanowane załączniki:
Umowę i oświadczenie.
Jeżeli zajmują więcej niż 1 MB nie dodamy ich, należy w takiej sytuacji podzielić skany.
Uzupełniamy jeszcze ostatnią część wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Określamy również czy dostaliśmy już jakieś wsparcie w związku z COVID-19. Jeżeli tak to określamy
jego wartość.

Klikamy na Dalej, potwierdzamy dane podpisem elektronicznym i przechodzimy do jego wysłania. Po
wysłaniu wniosku na adres e-mail otrzymamy potwierdzenie.
W przypadku gdy otrzymamy pożyczkę, musimy pamiętać by po 3 miesiącach od daty jej otrzymania
złożyć oświadczenie celem jej umorzenia! Warunkiem umorzenia jest nie zamknięcie działalności w
przeciągu 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki. Oświadczenie należy złożyć do właściwego urzędu
pracy.

3. Zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy (100% lub 50%).
Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje w dwóch warunkach.
1. Osoby samozatrudnione, które płacą składki wyłącznie za siebie, przychód z działalności w
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł.
2. Osoby zatrudniające pracowników w zależności od ilości zatrudnionych korzystają z ulgi 100%
(do 10 osób) lub 50% (od 10 do 50 osób).
3. Wniosek o skorzystanie z ulgi należy złożyć przez stronę PUE ZUS lub w wersji papierowej w
ZUS.

Jeżeli składamy wniosek w wersji papierowej należy go pobrać i wydrukować
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea0d3157cbbab6
Jeżeli posiadamy konto PUE ZUS możemy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej i wysłać. Instrukcja
pobrania wniosku znajduje się pod tym adresem:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDZ.doc/
363531c2-5f99-a48b-c711-b5f8235983ac

Wypełnienie wniosku jest dość proste i wymaga podania danych firmy.
Możemy wnioskować o udzielenie ulgi w składkach za marzec, kwiecień i maj
Zaznaczamy pole, jeżeli zatrudniamy pracowników:

Jeżeli jesteśmy osobą samozatrudnioną (nie zatrudniamy nikogo) zaznaczamy pole

i określamy nasz przychód.

Na koniec wypełniamy oświadczenie o pomocy publicznej (standardowo w ten sposób).

Jeżeli otrzymaliśmy pomoc w związku z COVID-19 z innych źródeł podajemy jej wysokość.

