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OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

- ROZWIĄZANIA POMOCOWE W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” 

Do polskiego porządku prawnego wprowadzono tzw. „tarczę antykryzysową” czyli rozwiązania prawne mające na celu 
minimalizację negatywnych skutków społecznych i gospodarczych globalnego kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-
19.  

 Oferujemy doradztwo prawne w zakresie form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w „tarczy antykryzysowej”   

Możliwości 

 

•obniżenie wynagrodzenia bądź czasu pracy poprzez zgodne zawarcie
stron dotychczasowej umowy o pracę aneksu

Obniżenie czasu pracy/wynagrodzenia 
pracowników w drodze porozumień 
zmieniających warunki pracy i płacy

 

 
Przemysław Nowakowski  

Rafał Tarsalewski 

 

 

ul. Narutowicza 44 

PL 90-135 Łódź 

tel. (042) 633 15 55; (042) 636 04 30 

tel/fax  (042) 633 10 88 

 

•WARUNKI UZYSKANIA:

•status prawny przedsiębiorcy

•spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19

•objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym
czasem pracy

•brak spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości

•brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych do końca III kwartału 2019 r.

•złożenie wniosku o dofinansowanie

•CO MOŻNA UZYSKAĆ:

•dofinansowanie przez trzy miesiące w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy w wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia (w przypadku pracowników objętych
przestojem ekonomicznym) lub połowy wynagrodzenia pracownika
(w przypadku pracowników objętych obniżonym czasem pracy)

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

•WARUNKI UZYSKANIA:

•status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy

•spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19

•brak spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości

•brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych do końca III kwartału 2019 r.

•złożenie wniosku o dofinansowanie

•CO MOŻNA UZYSKAĆ:

•przyznawane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące
w wysokości sumy części wynagrodzeń pracowników objętych
wnioskiem zależnej od wielkości spadku obrotów gospodarczych

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników przyznawane przez 

starostę
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  Kontakt  

Adwokat Rafał Tarsalewski     Adwokat Przemysław Nowakowski  

r.tarsalewski@nowakowski-kancelaria.pl                                   nowakowski@nowakowski-kancelaria.pl 

tel. 608 - 053 - 666     tel. 602 - 236 - 513 

W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego prosimy o skierowanie wiadomości sms. 

Sekretariat Kancelarii 

sekretariat@nowakowski-kancelaria.pl  

tel. 42 636 - 04 - 30 

Zapewniamy bezpieczną formę spotkania z zachowaniem wytycznych instytucji sanitarno-epidemiologicznych  

(możliwość przeprowadzenia spotkania również w formie wideokonferencji). 

•WARUNKI UZYSKANIA:

•status przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

•spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19

•brak spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości

•brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do końca III kwartału
2019 r.

•CO MOŻNA UZYSKAĆ:

•przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
w wysokości określonej części minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie

Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy niezatrudniającego 
pracowników przyznawane przez 

starostę

•WARUNKI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

•spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19

•brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do końca III kwartału
2019 r.

•CO MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

•ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku

•zawarcie porozumienia o wprowadzeniu równoważnego czasu
pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudniania
pracowników niż wynikających z zawartych umów o pracę

Reorganizacja czasu pracy pracowników 
mającą na celu jego uelastycznienie 

•WARUNKI UZYSKANIA:

•status mikroprzedsiębiorcy

•prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r.

•złożenie wniosku

•CO MOŻNA UZYSKAĆ:

•jednorazowa pożyczka do 5.000 zł

•może podlegać umorzeniu

Pożyczka udzielana przez starostę z 
Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej 

•WARUNKI UZYSKANIA:

•status płatnika składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

•zgłoszenie na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych (w przypadku przedsiębiorcy
zatrudniającegopracowników)

•brak przekraczania określonego progu przychodu (w przypadku
przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników)

•złożenie wniosku

•CO MOŻNA UZYSKAĆ:

•obejmuje okres składkowy od 1 marca 2020 r. do 1 maja 2020 r.

Zwolnienie od płatności składek ZUS i 
innych (dla przedsiębiorców 

zatrudniających pracowników i 
niezatrudniających pracowników)
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