DOFINANSOWANIE
CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kto może ubiegać się o
dofinansowanie

osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników (tzw.
samozatrudniony)
Osoba prowadząca działalność gospodarczą
otrzyma dofinansowanie, jeżeli:
1. Prowadzi działalność gospodarczą minimum 1 rok (w CEIDG prowadzona działalność ma status
„aktywna”).

Jakie warunki należy
spełnić, żeby otrzymać
dofinansowanie?

2. Nastąpił u niej spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o
30% lub więcej - przy porównaniu dowolnych 2 miesięcy w 2020 roku z analogicznymi miesiącami
w 2019 roku;
UWAGA 1: miesiące nie muszą pokrywać się z miesiącami kalendarzowymi, można wybrać 60 dni
kolejno następujących po sobie.
UWAGA 2: we wzorze wniosku znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia
spadku obrotów.
3. Nie zachodzą wobec niej przesłanki do ogłoszenia upadłości (przesłanką do ogłoszenia
upadłości jest stan niewypłacalności, który polega na tym, że przedsiębiorca nie wykonuje swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym opóźnienie w wykonywaniu tych zobowiązań
przekracza 3 m-ce).
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4. Nie zalegała w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego
kwartału 2019 roku, tj. do dnia 30 września 2019 roku.
5. Nie ubiega się o dofinansowanie tych samych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z
innych źródeł.
6. Będzie prowadziła działalność przez okres dofinansowania (maksymalnie 3 miesiące).
7. Spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.
8. Nie otrzymała i nie ma otrzymać dofinansowania tych samych koszów prowadzenia
działalności gospodarczej z innych środków publicznych.
Dofinansowanie może zostać przyznane trzykrotnie, łącznie na 3 miesiące.
Na jaki okres można
otrzymać dofinansowanie?

W jednym wniosku można od razu ubiegać się o dofinansowanie na trzy miesiące.
Można też złożyć wniosek obejmujący jedynie dwa miesiące, a na trzeci złożyć odrębny wniosek.
Można również składać odrębny wniosek na każdy miesiąc.
Wysokość dofinansowania zależy od tego, o ile spadły obroty gospodarcze:

Jaka jest wysokość
dofinansowania?

spadek o 30% - 49,99%

maks. 1 300 zł / miesiąc

maks. 2 600 zł / 2 m-ce

maks. 3 900 zł / 3 m-ce

spadek o 50% - 69,99%

maks. 1 820 zł / miesiąc

maks. 3 640 zł / 2 m-ce

maks. 5 460 zł / 3 m-ce

spadek o 70% - 100%

maks. 2 340 zł / miesiąc

maks. 4 680 zł / 2 m-ce

maks. 7 020 zł / 3 m-ce
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Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej.
Sposób składania dokumentów zostanie każdorazowo określony w ogłoszeniu o naborze. Zasadniczo
wniosek można złożyć:
▪ w formie elektronicznej poprzez platformę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA lub
Gdzie i jak złożyć wniosek?
▪ w formie papierowej za pośrednictwem poczty – wzór wniosku w formie papierowej ma charakter
ogólnopolski i można go znaleźć:
− na stronie rządowej (wraz z umową):
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f fded-4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914 oraz
− na stronach internetowych poszczególnych powiatowych urzędów pracy.
Wniosek można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora właściwego
powiatowego urzędu pracy.
Do kiedy można składać
wniosek?

UWAGA: Jeśli wniosek jest składany w formie papierowej za pośrednictwem poczty – za datę złożenia
wniosku uważa się datę jego wpływu do powiatowego urzędu pracy.
(W wielu powiatach nabory już trwają. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy nabór wniosków
odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 12 maja 2020 roku, ogłoszenie o naborze znajduje się na:
https://warszawa.praca.gov.pl/-/12112534-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnoscigospodarczej-dla-przedsiebiorcow-samozatrudnionych).
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Na co uważać przy
wypełnianiu wniosku?

Jakie dokumenty należy
dołączyć do wniosku?

W nagraniu „Dofinansowanie dla samozatrudnionych”: http://gujskizdebiak.pl/#video zwracamy uwagę,
na co uważać przy wypełnianiu wniosku.
1. Podpisaną umowę w sprawie dofinansowania – w 2 egzemplarzach (wzór umowy na charakter
ogólnopolski i można go znaleźć na stronie rządowej:
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f -fded4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914 oraz na stronach internetowych poszczególnych
powiatowych urzędów pracy).
2. Wzór formularza pomocy publicznej (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do wzoru wniosku).
3. Dokument wykazujący umocowanie do złożenia wniosku, np. pełnomocnictwo, wydruk z
CEIDG.

Jak wypełnić wzór
formularza pomocy
publicznej?

Część A punkt 3
– „wielkość podmiotu zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”:
Jako, że świadczenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników –
samozatrudniony winien wskazać, iż jest „innym przedsiębiorcą”.
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Część C punkt 1
– „czy podmiot któremu ma być dzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?”
W tym miejscu samozatrudniony winien wskazać, czy skorzystał w szczególności z następujących
rozwiązań:
▪ zwolnienia z podatku od nieruchomości (art. 15zp tzw. tarczy);
▪ przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu
2020 roku – trzeba sprawdzić, czy rada gminy podjęła uchwałę w tym zakresie, która to uchwała
objęła także danego samozatrudnionego (art. 15q tzw. tarczy);
▪ dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – a więc tego świadczenia,
o którym mowa w niniejszym opracowaniu;
▪ pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd tzw.
tarczy);
▪ zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiąca (art. 31zo tzw. tarczy).

Jak można sprawdzić
status wniosku?

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl – status wniosku
można sprawdzać za pośrednictwem tej platformy. Korespondencja z urzędu również będzie przesyłana
poprzez tę platformę, a o jej dostarczeniu wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailowo.
W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej za pośrednictwem poczty – należy kontaktować się
z urzędem, do którego nadano wniosek.
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Do przyznania dofinansowania dochodzi na podstawie umowy zawartej między osobą prowadzącą
działalność gospodarczą a powiatowym urzędem pracy.
Jak i kiedy dochodzi do
przyznania i wypłaty
dofinansowania?

Ani w specustawie, ani we wzorach umów nie wskazano, w jakim terminie nastąpi wypłata środków.
Przewidziano jedynie, że dofinansowanie zostanie wypłacone w maksymalnie 3 miesięcznych
równych transzach, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Jeżeli złożono jeden wniosek o dofinansowanie na więcej niż 1 miesiąc, dofinansowanie będzie wpływało
odrębnie za każdy miesiąc.

Czy do czasu otrzymania
dofinansowania należy
uiszczać koszty?

Złożenie wniosku ani data otrzymania dofinansowania nie ma wpływu na regulowanie bieżących kosztów
działalności gospodarczej. Jeżeli zatem osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie zapłaci w terminie np.
czynszu za wynajmowany lokal, będzie musiała wynajmującemu zapłacić odsetki za opóźnienie nawet,
jeżeli złożyła omawiany wniosek o dofinansowanie, chyba że wynajmujący udzieli jej bezpłatnej
prolongaty lub zrezygnuje z odsetek.
Omawiane dofinansowanie nie musi być przeznaczone na pokrycie kosztów działalności w miesiącu, z
który zostało przyznane.
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Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest obowiązana:
1. przeznaczyć dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
2. prowadzić działalność gospodarczą przez okres dofinansowania (maksymalnie 3 miesiące)
UWAGA: nie ma obowiązku prowadzenia działalności także przez okres przypadający po
zakończeniu dofinansowania.
Czy samozatrudniony ma
jakieś obowiązki w związku ALE!!! Ani w specustawie, ani we wzorach umów nie przewidziano, by osoba prowadząca działalność
gospodarczą była zobligowana:
z otrzymaniem
▪ informować powiatowy urząd pracy o okolicznościach mających wpływ na wysokość wypłacanego
dofinansowania?
dofinansowania;
▪ rozliczyć się z otrzymanych środków;
▪ umożliwić przeprowadzenie kontroli wykorzystania dofinansowania;
choć mając na względzie, że przewidziano obwiązek wydatkowania dofinansowania wyłącznie na koszty
prowadzenia działalności, należy spodziewać się konieczności ich rozliczenia lub kontroli – warto zatem
udokumentować, na co zostały rozdysponowane środki.
Jeśli dofinasowanie zostanie wypłacone, a osoba prowadząca działalność nie będzie jej prowadziła przez
okres, na który otrzymała środki – będzie zobowiązana do zwrotu dofinansowania
w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności, ale bez odsetek – w terminie
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Co jeżeli samozatrudniony
nie będzie prowadził
działalności przez okres, na
jaki otrzyma
W specustawie nie przewidziano jednak maksymalnego terminu, w ciągu którego starosta może domagać
dofinansowanie?
się zwrotu środków. Oznacza to, iż w grę w chodzą reguły ogólne. Starota będzie miał zatem 6 lat licząc
od daty zaprzestania prowadzenia działalności przez samozatrudnioneg o, by dochodzić zwrotu
dofinansowania – po tym okresie roszczenie o zwrot dofinansowania ulegnie przedawnieniu.
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Czy z ubieganiem się o
dofinansowanie lub jego
otrzymaniem wiążą się
jakieś ryzyka?

Jeśli zamieszczone we wniosku oświadczenia okażą się fałszywe – osoba prowadząca działalność
gospodarczą naraża się na odpowiedzialność karną w postaci kary pobawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8 (nie ma przy tym znaczenia, czy dofinansowanie zostało wypłacone).

Specustawa nie wskazuje, czy i jakie świadczenia można ze sobą łączyć.
W odniesieniu do dofinansowania, przewidziano, że samozatrudniony nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Naszym zdaniem samozatrudniony może jednocześnie wnioskować o dofinansowanie do części
Czy dofinansowanie można kosztów prowadzenia działalności i pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
łączyć z innymi
o ile z dofinasowania będzie pokrywał koszty inne niż z pożyczki. Przykładowo, samozatrudniony
świadczeniami z tarczy?
może przeznaczyć dofinansowanie na opłacanie czynszu najmu, zaś pożyczkę na media, podatki, leasing
itd.
Nie ma przeszkód, by samozatrudniony jednocześnie skorzystał z dofinansowania i świadczenia
postojowego, które nie jest przeznaczone na pokrywanie kosztów działalności.
Dofinansowania nie wyklucza także zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące, chyba że poza
takimi składkami samozatrudniony nie ponosi żadnych innych kosztów działalności.
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Podstawa prawna

art. 15zzc i art. 15 zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 568) – tzw. tarcza 1.0
art. 73 pkt 39 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) – tzw. tarcza 2.0

Opracowała Marlena Mejsak, aplikant radcowski
Warszawa, dnia 5 maja 2020 roku
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