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Nazwa instrumentu
wsparcia
Kto i na jaką pomoc
może
liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292, z późn. zm.).
Działania:
Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w
gotowości do pracy.
 Pracownikowi
objętemu
przestojem
ekonomicznym
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o
50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
 W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota
dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł
(brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od
pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki
na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).
Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy.
Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu
pracy
pracownika
z przyczyn
niedotyczących
pracownika.
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż
do 0,5 etatu.
 Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie
może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę
ustalane
na
podstawie
przepisów
o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego
wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do
20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed
jego obniżeniem.
 W
przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy
maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika
wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie
społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia
(przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe
w wysokości
1,67%).
Dofinansowanie
przysługuje
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego
wymiaru
czasu
pracy przysługują
środki z Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej
przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość
dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych
świadczeń) od przyznanych świadczeń.



Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy
przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP
środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy –
do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten
nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie
ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju
ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie
zawartego porozumienia.
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Kto
koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,
działania (link, adres, https://wupzielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-itelefon)
przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
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Nazwa instrumentu
wsparcia
Kto i na jaką pomoc
może liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)
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Kto koordynuje
działania (link, adres,
telefon)

Niskooprocentowana
pożyczka
z
Funduszu
Pracy
dla
mikroprzedsiębiorców
Mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
łącznie następujące warunki:
a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys.
zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Powiatowe Urzędy Pracy w woj. Lubuskim,
https://wupzielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

1

Nazwa instrumentu
wsparcia

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
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Kto i na jaką pomoc
może liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)

Mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca,
który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:

2

działalności

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca
2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej
działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5
tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05
stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
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Kto koordynuje
działania (link, adres,
telefon)

Powiatowe Urzędy Pracy w woj. Lubuskim,
https://wupzielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Działania w przygotowaniu
1

Nazwa instrumentu
wsparcia

Bony ratunkowe

2

Kto i na jaką pomoc
może liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)

Na wsparcie będą mogły liczyć firmy szczególnie narażone na
negatywne skutki wystąpienia COVID-19 m.in.: gastronomia,
hotelarstwo, turystyka, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny,
usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne itp.

Kto koordynuje
działania (link, adres,
telefon)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
http://lubuskie.pl/
Rozdysponowaniem zajęłyby się lubuskie organizacje okołobiznesowe
(np. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zachodnia Izba
Przemysłowo-Handlowa)
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Mikroprzedsiębiorcy mogliby się ubiegać o bon o wartości od 30 do
100 tys. zł, a mali przedsiębiorcy na bon o wartości od 50 do 200 tys.
zł. Warunek to utrzymanie miejsc pracy proporcjonalnie do
wsparcia. Wsparcie będzie mogło być wykorzystane na środki
obrotowe, ale przede wszystkim na inwestycje

Działania Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w
ramach Enterprise Europe Network.
1

Nazwa instrumentu
wsparcia

Akademia Eksportera w kryzysie

2

Kto i na jaką pomoc
może liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)

Cykl szkoleń on-line wraz z indywidualnymi konsultacjami
eksportowymi dla przedsiębiorców z woj. lubuskiego. Szkolenia
prowadzone będą o następującej tematyce:

1. „Jak nie stracić rynków zagranicznych oraz rozwijać eksport w
kryzysie” – 29.04.2020r;
2.

„Jak bronić cenę w eksporcie - sprzedaż i negocjacje
międzynarodowe w kryzysie” – 19.05.2020r.;

3. „Bezpieczny eksport - finansowanie oraz zabezpieczanie
transakcji międzynarodowych w kryzysie” – 04.06.2020r.
3

Kto koordynuje
działania (link, adres,
telefon)

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego – Enterprise Europe Network
http://www.cptt.uz.zgora.pl/
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Nazwa instrumentu
wsparcia

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców w czasie
pandemii wirusa COVID-19

2

Kto i na jaką pomoc
może liczyć
(dotacja/pożyczka,
jaka kwota, na jakie
działania)

Szkolenie on-line dla przedsiębiorców z woj. lubuskiego.

Kto koordynuje
działania (link, adres,
telefon)

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego – Enterprise Europe Network
http://www.cptt.uz.zgora.pl/
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Celem szkolenia jest przybliżenie lokalnym firmom sposobu na
utrzymanie się na powierzchni w tym szczególnym dla wszystkich
czasie. Dzięki temu będą mogły stopniowo odbudowywać swoją
pozycję na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych.

Enterprise Europe Network – kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
https://www.een.org.pl/een/o-nas

