Wsparcie antykryzysowe – wsparcie dla pracodawców i pracowników

PORADNIK

Projekt jest realizowany przez Fundację Pomocy Prawnej GRYF dofinansowanego w
ramach programu „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” finansowany ze środków
Miasta Szczecin.

Formy wsparcia są wprowadzane przez ustawy. Część z nich była możliwa do uzyskania w
przeszłości, a pozostałe formy pomocy można uzyskać nadal.
Formy wsparcia możemy podzielić na kilka części:
1. Zwolnienie z ZUS – w przeszłości – najczęściej wybierana forma wsparcia przez
pracodawców to zwolnienie z płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne na okres 3
miesięcy,
2. Pożyczka do 5 000 zł – pożyczka ze środków Urzędu Pracy,
3. Subwencja dla pracodawców zatrudniających pracowników,
4. Wsparcie dla samozatrudnionych i osób zatrudniających pracowników.

Osoby samozatrudnione mogły skorzystać z wsparcia w postaci:
1. Dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (wsparcie na 3 m-ce) – wniosek mógł
być składany przez osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą. Urząd Pracy dysponował środkami mającymi na celu wsparcie osób
fizycznych prowadzących działalność i niezatrudniających pracowników.
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców –
wsparcie to udzielane było na okres 3 miesięcy dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą według wytycznych MŚP (mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa), czyli od co najmniej 1 osoby zatrudnionej do maksymalnie 249 osób
zatrudnionych. Wniosek należało złożyć do Urzędu Pracy.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji
pozarządowych na okres 3 miesięcy, również udzielany przez Urząd Pracy, ale w tym
przypadku ubiegać się mogli o nią przedstawiciele NGO dla swoich pracowników – od
1 do 249 osób zatrudnionych w NGO.
4. Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł. z możliwością jej umorzenia była formą wsparcia
dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz dla mikroprzedsiębiorstw.
Udzielana przez Urząd Pracy.
5. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy z FGŚP – dofinansowania z
Wojewódzkich Urzędów Pracy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających
na celu utrzymanie miejsc pracy w trakcie pandemii.
6. Świadczenia postojowe do ZUS miały na celu zawieszenie płatności składek
zdrowotnych na okres 3 miesięcy, z którego skorzystać mogli zarówno
samozatrudnieni, jak i przedsiębiorcy z sektora MŚP.
7. Umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w 100% wartości składki było możliwe
dla samozatrudnionych i mikro przedsiębiorców. Małe przedsiębiorstwa zatrudniające
do 49 osób mogły ubiegać się w ZUS-ie o umorzenie 50% wartości składek. Ta forma
wsparcia nie była możliwa dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 osób.
Więcej informacji na stronie PUP w Szczecinie: https://szczecin.praca.gov.pl/

Pożyczka dla mikro przedsiębiorców
Wsparcie to stanowi pomoc publiczną i udzielane jest na wniosek zainteresowanego, czyli
przedsiębiorcy. Warunek, który trzeba było spełnić to prowadzenie działalności przed
1.03.2020 r. Wniosek składa się do PUP, w formie pisemnej lub przez portal praca.gov.pl.
Trzeba zwrócić uwagę na to, czy osoba która składa wniosek nie przekroczyła limitów dla
pomocy publicznej. Pożyczka ma charakter celowy co oznacza że ma zostać przeznaczona na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej tj. koszt nabycia towarów
czy usług, zapłata podatku, wynagrodzenie dla pracowników. Pracodawca nie może
przeznaczyć tej kwoty na własne wynagrodzenie.
Maksymalna kwota pożyczki to 5,000 zł, można wnioskować o mniejszą kwotę. Pożyczka ta
może być umorzona. Jest ona niezabezpieczona, umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy,
ale przez pierwsze 3 miesiące jest karencja. Od podpisania umowy do jej spłacenia mija 15
miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest niewielkie.
Jeżeli pracodawca nie zmniejszy poziomu zatrudnienia przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki
i będzie prowadził działalność gospodarczą, to w takiej sytuacji można złożyć wniosek o
umorzenie tej pożyczki.
Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od upływu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://szczecin.praca.gov.pl/

Subwencje
Druga forma wsparcia to kwota subwencji. Jest to wsparcie na sfinansowanie potrzeb
przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Mogą z niej
skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników. Stan zatrudnienia sprawdzany jest na
ostatni dzień miesiąca poprzedzający dzień złożenia wniosku, na poziom zatrudnienia rok
wcześniej, ale również może być sprawdzane zatrudnienie na ostatni dzień roku
poprzedzającego złożenie wniosku. Wniosek składany jest za pośrednictwem platformy
elektronicznej w banku w którym przedsiębiorca prowadzi swoje rachunki bankowe. We
wniosku wskazujemy kwotę subwencji oraz informacje o obrotach za ubiegły rok (przychód
NETTO z tytułu sprzedaży towarów i usług), porównanie miesięcy z ubiegłego roku do
miesięcy w bieżącym roku.
Musimy sprawdzić jaka jest skala spadku przychodu przedsiębiorcy. Wysokość przychodu w
danym miesiącu porównujemy do przychodów w miesiącu porównywalnym np. miesiąc do
miesiąca – luty do marca, marzec do kwietnia lub przychody rok do roku tj. luty 2019 do luty
2020 roku. Sprawdzamy o ile przychód spadł (wartość %) i mamy możliwość skorzystania ze
wsparcia w mniejszej lub większej kwocie.

Sytuacja w której pracodawcą jest mały przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 49
pracowników. Tutaj możliwość uzyskania subwencji przedstawiała się następująco –
porównujemy spadek przychodów. Możliwość pozyskania dofinansowania w kwocie
subwencji jako % przychodów ze sprzedaży.
Bardzo dużo osób pyta o to kim jest pracownik i jak rozumieć osobę zatrudnioną. Jeżeli jest
właściciel i 2 pracowników, to firma zatrudnia 2 pracowników zatrudnionych na umowę o
pracę.
Zleceniobiorcy zgłoszeni do ZUS-u zaliczani są do liczby pracowników na których możemy
pozyskać dofinansowanie.
Więcej informacji na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfr.pl/oferta/tarczafinansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji
Jest możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji i w przypadku mikrofirm
zatrudniających do 9 osób, zasady są proste:
1. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy (nie można
jej zamknąć, zawiesić itd.) w takiej sytuacji 25% subwencji nie trzeba będzie zwracać.
Zwrot następuje w 24 ratach nieoprocentowanych i rozpoczyna się ich spłatę po 12
mies. Od pozyskania subwencji, natomiast te pozostałe 50% subwencji i to czy je
zwrócimy zależy od tego czy uda nam się utrzymać zatrudnienie przez kolejne 12
miesięcy. Np. mamy 2 etaty wyliczone, jeżeli będziemy w stanie udowodnić, że te
osoby są nadal zatrudnione, to nie będziemy musieli tej kwoty 50% subwencji zwracać.
Jeżeli ilość etatów spadła to w takiej sytuacji oblicza się skalę redukcji zatrudnienia i
ewentualnie ta subwencja jest proporcjonalnie obliczana i zwracana.
2. Pieniądze z subwencji mają być przeznaczone na potrzeby firmowe – organy
państwowe będą robić kontrole i dysponowane są zgodnie z celem na które zostały
udzielone.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji w przypadku dużych firm.
Bierze się pod uwagę prowadzenie działalności gospodarczej – utrzymanie jej przez okres 12
m-cy umożliwi umorzenie 25%, kolejne 25% jest możliwe do umorzenia w momencie, jeżeli
wykaże stratę tj. wysokość kosztów będzie większa od wysokości dochodów. Z tytułu
utrzymania zatrudnienia kolejne 25% jest możliwe do umorzenia.

Wsparcie ZUS dla zleceniobiorców
Zleceniobiorcy mogli ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub w
wysokości utraconych przychodów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku umów o
dzieło (o ile od tej umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne).

Ze świadczenia postojowego ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą
działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców, którzy odnotowali przestój w
następstwie COVID-19.

Więcej informacji o złożeniu wniosków znajdą Państwo na stronie: https://www.zus.pl/bazawiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy//publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnoscgospodarcza/2551468

