
 
 
Uprzejmie informuję, że w ramach tarczy antykryzysowej przygotowano dla mikrofim – do 9 
pracowników kilka instrumentów wsparcia - wszystkie dostępne formy wsparcia znajdą Państwo na 
stronie rządowej : h�ps://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma-do-9-pracownikow 
 
Poniżej wypunkotowaliśmy kilka z nich, które wiążą się z możliwością pozyskania funduszy na 
przetrwanie lub odroczenia terminu zapłaty (takiego z automatu) : 
 

1. Podatek od pracowników (PIT4) przeunięty ustawowo – nowy termin zapłaty PIT-4 :   
o za marzec  (byłby wymagalny 20.04)  – przesunięty na 01.06.2020  
o za kwiecień (byłby wymagalny 20.05)  – przesunięty na 01.06.2020  
 
 

2. PIT 36/37 zeznanie roczne za 2019 r. przesunięte o miesiąc – do 31.05.2020 r. W tym czasie 
należy też zapłacić ewentualny podatek, jaki z niego wynika. 
 
 

3. Pożyczka PUP z możliwością umorzenia – w linku inforamcje ze strony rządowej :  
h�ps://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-
mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy  

 
Podstawowe warunki tej pomocy to : 

o Działalność założona przed 01.03.2020 r.  
o Okres spłaty – do 12 miesięcy, w tym możliwa karencja 3 miesiące  
o Oprocenotawnie ok. 0,08% w stosunku rocznym 

 
WNIOSEK -  składamy we właściwym PUP, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. We wniosku 
o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w Gliwicach na razie ogłoszenia PUP o naborze brak).  
 
W załaczniku wzór wniosku o pożyczkę. 
 

oraz  
 

4. Zwolnienie ze składek ZUS przez 3 mies. - h�ps://www.gov.pl/web/gov/anuluj-zus-na-3-
miesiace  - w linku informacje ze strony rządowej oraz link do złożenia wniosku RDZ przez 
ePuap (PUE). Wniosek w wersji papierowej załączam też do maila (można go wrzucić w 
skrzynce podawczej ZUS). 

 
Podstawowe warunki tej pomocy to : 

o SKŁADKI NIE ZOSTAŁY OPŁACONE !!! 
o Podmiot był płatnikiem składek ZUS przed 01.02.2020 r.  
o Na 29.02.2020 ma zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych max. 9 osób  
o Okres zwolnienia marzec – maj 2020 

 
WNIOSEK -  składamy do ZUS, najlepiej przez PUE - tam jest to najprostsze i najszybsze. Jeśli ktoś 
nie założył jeszcze PUE można to zrobić przez bankowość internetową.  

 
Ścieżka dostępu na PUE :  
o U góry : Panel ogólny  z lewej Dokumenty i wiadomości  Dokumenty robocze   
o Otwiera się okno robocze : na dole wybieramy Utwórz nowy   
o Zaznaczamy jak poniżej box : Układy, umorzenia  wybieramy druk RDZ (dla zwolnienia z ZUS)  

klikamy na dole Utwórz dokument. 
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Otwiera nam się prosty wniosek   

 
o Strona 1 wypełnia się sama (dodajemy tylko dane kontaktowe)  na stronie 2 zaznaczamy  

wariant 1 (umorzenie składek za siebie i pracowników) i miesiąc/e o jakie wnioskujemy  - 
marzec kwiecień, maj br. 
 

o Następnie klikamy : Sprawdź   Zatwierdź  Zamknij 
 

o Dodajemy załącznik – ten załączony do maila Excel (wypełniliśmy pola tak jak powinno być – 
dodać trzeba tylko swoje PKD) 

 
o  Po zamknięciu wniosku na dole pojawi się opcja  Podpisz  Wyślij (to złożenie wniosku) 

 
 
UWAGA!  System ZUS PUE zupełnie nie wydala (info na czwartek 2.04) – w ciągu dnia ciężko tam wejść, a jak się 
już wejdzie łatwo wypaść…  Dlatego na ten moment sugerujemy logowanie się w godzinach nocnych, w weekend, 
bladym świtem itd…  To i tak lepiej niż sterczeć na poczcie z papierową wersją… 

 


