
Jak możemy skorzystać z pomocy Państwa w przypadku wynagrodzeń dla pracowników na podstawie 
„tarczy antykryzysowej” 

Są możliwe dwie formy.  

Pierwsza -  trzymiesięczne dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników objętych 
przestojem ekonomicznym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
 
Warunki: 
- spadek obrotów  
- musi wystąpić postój lub obniżenie etatów 
 
Jeśli przedsiębiorca obniży etat od 20 do 50 % i mimo tego płacić będzie więcej niż minimum płac 
(2600 zł brutto), a dodatkowo obroty spadły mu w tym roku w ciągu dwóch kolejnych miesięcy o 
minimum 15 % w porównaniu do analogicznego okresu rok temu, lub 25 % rok do roku w jednym 
miesiącu, wtedy dostanie dofinansowanie 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału (obecnie 40 % x 5 198,58 = 2079 zł brutto) 
 
Pracodawca wypłacać będzie musiał wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50 %, wyższe niż płaca 
minimalna. Dofinansowanie wyniesie wtedy 50 % płacy minimalnej (50 % x 2600 zł brutto = 1 300 zł). 
 
Żeby uznano, że w firmie jest przestój ekonomiczny, pracodawca musi podpisać porozumienie z 
"reprezentatywnymi" związkami (zrzeszające powyżej 5 proc. pracowników), lub z 
przedstawicielami pracowników. Kopia takiego porozumienia musi trafić do okręgowego inspektora 
pracy. Porozumienie musi wyszczególniać grupy zawodowe na postoju, lub w obniżonym wymiarze 
czasu pracy, stopień obniżenia czasu pracy oraz okres ich obowiązywania. 

Druga forma: 
 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla firm w kłopotach, tj. takich, którym obroty spadły o 
30, 50, lub 80 %.  

Takim przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie odpowiednio 50 % płacy minimalnej (50 % 
x 2600 zł brutto = 1 300 zł), 70 % płacy minimalnej (70 % x 2600 zł brutto = 1 820 zł), lub 90 % płacy 
minimalnej (90 % x 2600 zł brutto = 2 340 zł). Warunek utrzymania świadczenia to utrzymanie 
zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania przez okres równy otrzymywaniu świadczenia.  

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

We wniosku przedsiębiorca oświadcza o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, 
niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne do 
końca trzeciego kwartału 2019. Dodatkowo wymienia wysokość wynagrodzeń pracowników objętych 
wnioskiem i podaje rachunek bankowy. 
 


