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WSTĘP
W odpowiedzi na wyjątkowo trudną sytuację sektora kultury w Polsce,
wywołaną światową pandemią koronawirusa COVID-19, zespół EC1 Łódź Miasto Kultury/ Łódź Film Commission postanowił opracować poradnik dla
przedsiębiorców
oraz
twórców,
będących
przedstawicielami
rynku
audiowizualnego. Wsparcie wyszczególnione w zakresie lokalnym dedykowane
jest podmiotom działającym na terenie Łodzi lub województwa łódzkiego.
Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni wprowadzono szereg rozwiązań
ratunkowych, które w obliczu zaistniałego kryzysu mają umożliwić dalsze
funkcjonowanie istniejącym podmiotom gospodarczym. W przypadku branży
filmowej pomoc oferowana jest w obrębie kilku obszarów. Producenci oraz
twórcy mogą korzystać zarówno z rozwiązań lokalnych, ministerialnych
i instytucjonalnych (MKiDN, PISF, KIPA, SFP, NCK) oraz rządowych (tarcza
antykryzysowa).
Poradnik zawiera informacje o najważniejszych programach pomocowych,
które zostały usystematyzowane według źródeł prawnych i operatorów.
Pierwsza część to zbiór rozwiązań przyjętych przez władze Miasta Łodzi oraz
województwa łódzkiego. Druga część poświęcona jest inicjatywom
wdrożonym przez ministerstwo kultury oraz instytucje branżowe. Ostatni
element poradnika to omówienie kilku istotnych programów wsparcia
zaproponowanych w specustawie dot. COVID-19 - tarczy antykryzysowej.
Poniższy dokument to swoisty przewodnik ułatwiający odnalezienie
i dopasowanie jak najskuteczniejszych form pomocy dla danego producenta
czy twórcy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!
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ŁÓDZKI PAKIET POMOCOWY
1.

„ZDROWA KULTURA”

a. Małe granty
Program grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych
realizujących projekty artystyczne w takich dziedzinach jak:
muzyka,
literatura,
film,
sztuki performatywne,
sztuki wizualne,
taniec.
W ramach wykonania zadania publicznego organizacja ma obowiązek
zaangażowania w projekt łódzkich artystów. Maksymalna kwota wsparcia to 10
tys. zł, a termin przewidziany na realizacje nie może być dłuższy niż 90 dni. Brak
obowiązku wnoszenia wkładu własnego.
Budżet programu wynosi 500 tys. zł, operatorem jest Wydział Kultury UMŁ.
Nabór trwa od 20 kwietnia do 29 maja 2020 roku. Projekty będą mogły być
wdrażane do końca 2020 roku.
Więcej
szczegółów
na
stronie:
https://uml.lodz.pl/kultura/wsparciekultury/dotacje/
b. „Kultugranty 2.0”
Nabór do bieżącej edycji programu został zakończony 30 kwietnia.
W przypadku niewystarczającej liczby wniosków lub niewykorzystania
wszystkich środków finansowych zostanie ogłoszony nabór uzupełniający:
http://centrumwydarzen.lodz.pl/project/kultugranty-2020/
Inicjatywa stanowiąca wsparcie łódzkiej działalności kulturalnej w internecie.
Dofinansowanie otrzymają projekty artystyczne, których założeniem jest
dostępność on-line, m.in.:
warsztaty,
przedstawienia teatralne,
pokazy filmowe,
wystawy i koncerty,
spotkania autorskie,
wirtualne spacery o charakterze kulturalnym.
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O wsparcie mogą wnioskować organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
Dofinansowanie jest jednorazowe i wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Wybór
nastąpi w ramach oceny dokonanej przez komisję konkursową. Ilość projektów
nie jest ograniczona.
Operatorem programu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń, a pula dostępnych
środków to 1 mln zł.
2.

PODATKI

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi mogą
ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie:
podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poprzez pojęcie ulgi należy rozumieć:
- odroczenie terminu płatności (należy wskazać okres, do kiedy podatnik
wnioskuje o odroczenie – okres ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy),
- rozłożenie na raty (należy wskazać proponowaną ilość rat – nie powinny
wykraczać poza okres 12 miesięcy),
- umorzenie odsetek.
Podstawą do przyznania pomocy jest prawidłowo złożony wniosek, który
zawiera oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19. Nabór prowadzony
jest w trybie ciągłym.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie:
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/pomoc-dla
przedsiebiorcow/podatki/
3.

DZIERŻAWY

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na dzierżawionych od
Miasta Łodzi terenach, mogą wnioskować o ulgi w spłacie należności z tytułu
dzierżawy nieruchomości. Dzierżawca musi spełniać łącznie następujące
warunki:
jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców,
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na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia KE nr 651/2014;
na dzień 14 marca 2020 r. nie posiadał zaległości z tytułu dzierżawy
gruntu oraz z tytułu podatku od nieruchomości;
prowadzi działalność gospodarczą, co do której na skutek epidemii
COVID-19, doszło do faktycznego zaprzestania tej działalności lub
ograniczenia jej rozmiarów i pogorszenia płynności finansowej tego
przedsiębiorstwa;
Poprzez pojęcie ulgi należy rozumieć umorzenie w całości bądź w części
należności z tytułu dzierżawy (umorzenie może obejmować okres dwóch
miesięcy tj. kwiecień 2020 r., maj 2020 r.).
Więcej informacji na stronie:
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/pomocdla-przedsiebiorcow/dzierzawy/
4.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

a. Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19
Inicjatywa obejmuje realizację zadań publicznych, które pomogą
przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Nabór skierowany jest do organizacji
pozarządowych, a składane oferty mogą dotyczyć między innymi:
wspomagania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego,
polityki społecznej,
ochrony środowiska.
Kwota wsparcia może wynieść od 1 tys. do 5 tys. zł. Nabór prowadzony jest
w trybie ciągłym, do momentu rozdysponowania wszystkich środków
w budżecie. Pula środków wynosi 300 tys. zł. Oferty należy wysłać na adres
poczty elektronicznej: ngo@lodzkie.pl
Więcej informacji na stronie:
https://biznes.lodzkie.pl/300-000-zl-w-ramach-mikrograntow-na-rzecz-walkiz-covid-19/
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b. Inicjatywy w ramach programu „Łódzkie dla biznesu”
Udogodnienia dla pożyczkobiorców
Narzędzia pomocowe zostaną wprowadzone na przełomie kwietnia i maja
2020 roku.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczek JEREMIE/JEREMIE II i w związku
z epidemią COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli
ubiegać się o wsparcie ułatwiające spłatę zobowiązań kredytowych. Pomoc
będzie realizowana poprzez:
wydłużenie okresu finansowania,
wprowadzenie „wakacji kredytowych” (przerwa w spłacie
zobowiązań) – do 4 miesięcy,
negocjowanie obniżenia oprocentowania.
Program realizowany jest przez samorząd Województwa Łódzkiego,
w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Najnowsze informacje można znaleźć na stronie: https://biznes.lodzkie.pl/

Pożyczki Płynnościowe
Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z władzami samorządowymi uruchomił
Pożyczki Płynnościowe POIR dla mikro, małych i średnich firm. O pomoc mogą
ubiegać się przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, które z powodu
pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę
w jakiej działają.
Przeznaczenie pożyczki:
wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na
liście płac podwykonawców,
pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych
faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
zakup towarów,
zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
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Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową,
pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł, a także:
nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
dwukrotności
rocznej
kwoty
wynagrodzeń
wypłaconych
przez
przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami
personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie
otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za
ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw
utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota
pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na
okres pierwszych dwóch lat działalności;,
kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości
wynagrodzeń pracowników,
jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki
może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na
płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
Instytucja finansująca w województwie łódzkim: Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje na stronie:
https://kswp.org.pl/oferta/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir
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DZIAŁANIA BRANŻOWE
1.

MKIDN

a. Pomoc socjalna dla twórców i artystów z FPK
O pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą ubiegać się twórcy
i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aplikować mogą
osoby fizyczne, zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności
gospodarczej.
Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej
z podatku dochodowego to:
indywidualne zdarzenie losowe (m.in. epidemia COVID-19),
klęska żywiołowa,
długotrwała choroba (wymagająca długotrwałego leczenia, w tym
choroba określana z medycznego punktu widzenia jako przewlekła).
Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy wypełnić wniosek oraz dołączyć
wymagane załączniki. Sytuacja losowa spowodowana stanem epidemii nie
wymaga przedłożenia żadnego zaświadczenia. Informacja o dochodach (netto)
za ostatnie 12 miesięcy powinna zostać podana w formie oświadczenia we
wniosku (nie są wymagane skany PIT-ów ani innych dokumentów
finansowych).
Ministerstwo dopuszcza 3 sposoby aplikowana:
1. Drogą elektroniczną, adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl;
2. Za pośrednictwem platformy ePUAP (na stronie Ministerstwa znajduje
się instrukcja załączenia wniosku przez platformę ePUAP);
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna
ma charakter jednorazowej wypłaty środków.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow
b. Gwarancja Kreatywna Europa
Gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub
inwestycyjnego. Narzędzie jest dostępne dla przedsiębiorców z sektora MŚP,
którzy prowadzą działalność w branży zaliczanej do sektorów kreatywnych
lub sektora kultury (CCS - Cultural and Creative Sectors).
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Gwarancja jest dostępna w bankach kredytujących, które zawarły umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego (pełna lista na stronie BGK).

Instrument gwarancji dla sektorów kreatywnych i kultury powstał w ramach
programu Kreatywna Europa, w Polsce wdrożony z inicjatywy MKiDN i BGK.
Suma środków przeznaczona na gwarancje wynosi 500 mln zł.
Pełen opis procedury udzielania gwarancji:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancjakreatywna-europa/
2.

PISF

a. Stypendia dla twórców filmowych
Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów
filmowych. Podstawą do przyznania stypendium jest poświadczony przez
wnioskodawcę
opis
trudnej
sytuacji
materialnej
spowodowanej
wprowadzeniem znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej,
wynikających ze stanu epidemii.

Stypendia przyznawane są w formie decyzji komisji. Nabór ciągły od 8 kwietnia
2020, wyłącznie w formie zdalnej.
Wzór wniosku oraz regulamin dostępne na stronie:
https://pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/
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b. Zmiany w PO
PISF wdrożył szereg nowych rozwiązań pomocowych w Programach
Operacyjnych. Najwięcej zmian wprowadzono w PO Produkcja filmowa.
Pozostałe modyfikacje dotyczą PO Edukacja filmowa, PO Upowszechnianie
kultury filmowej oraz PO Promocja polskiego filmu za granicą.
Poniżej wskazano kilka najistotniejszych zmian, pełna lista dostępna na stronie:
https://pisf.pl/aktualnosci/zmiany-w-programach-operacyjnych-pisf/
- Zmiana definicji filmu: filmem jest również utwór, który z powodu
okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie. Zatem o
dofinansowanie mogą ubiegać się projekty przeznaczone do pierwszej
eksploatacji w kinie lub serwisie VOD.
- Zmiana definicji filmu trudnego, pozwalająca na przekwalifikowanie
wszystkich projektów na filmy trudne, tak by w większym stopniu możliwe
było finansowanie ze środków publicznych (do 70% całkowitego budżetu).
- Zwiększono alokacje środków na priorytety dofinansowujące rozwój projektu
oraz etap prac scenariuszowych – o dodatkową kwotę 6 mln zł. Tym samym
obecne poziomy wsparcia kształtują się następująco:
Priorytet I Rozwój projektu: 12,17 mln zł;
Priorytet X. Dewelopment scenariuszowy: 4,56 mln zł;
Priorytet XI. Stypendia scenariuszowe: 770 tys. zł.
- Priorytety I Rozwój projektu i Priorytet X Dewelopment scenariuszowy –
zniesienie ograniczenia liczby wniosków składanych w jednej sesji
i prowadzonych przez jednego producenta.
- Nowy termin sesji: Sesja IIa/2020: 18.05-24.05.2020.
- Zniesienie ograniczenia możliwości aplikowania dla reżysera, który nie
ukończył pracy nad wcześniej dofinansowanym filmem.
- Zmiana wysokości rat wypłacanych przez Instytut:
dotacja na rozwój projektu będzie rozbita na dwie raty: I rata 90%,
druga 10%;
dotacja na produkcję filmową będzie rozbita na trzy raty: I rata 80%,
druga 10%, trzecia 10%.
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- Zmiany w zasadach obliczania kosztów ogólnych: 7-procentowy narzut może
być liczony od podstawy będącej sumą kosztów bezpośrednich oraz
wszystkich wkładów rzeczowych.
- Usunięto wymóg składania listu intencyjnego od dystrybutora kinowego.
c. Preferencyjne kredyty dla branży filmowej
Projekt w fazie przygotowań, wdrożenie w najbliższych miesiącach.
Uruchomienie systemu niskooprocentowanych kredytów obrotowych ma
pozwolić na uniknięcie przez producentów zatorów płatniczych. System
opierać się będzie na kilku filarach:
uproszczona procedura pozyskania kredytu,
złagodzenie warunków osiągnięcia zdolności kredytowej,
preferencyjne oprocentowanie i opłaty,
szybkość uwolnienia środków.
Projekt realizowany przez PISF we współpracy z MKIDN. Gwarantem
finansowym będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparciem mają zostać
objęte wszystkie firmy z sektora przemysłu audiowizualnego.
3.

KIPA

a. "Producenci pomagają ekipom"
Fundusz pomocowy utworzony z inicjatywy KIPA i Netflix, którego środki
zostaną przeznaczone na wsparcie członków ekip, najbardziej dotkniętych
skutkami zatrzymania produkcji audiowizualnych. Pomoc zostanie skierowana
do pracowników wszystkich pionów filmowych reprezentujących zawody
tzw. below the line (BTL). Całkowity budżet programu wynosi 2,5 mln zł
Wstępne założenia programu
Wnioskodawca będzie musiał wykazać, że:
posiada co najmniej półroczne doświadczenie w branży;
był zaangażowany przynajmniej przez 10 dni w profesjonalną
produkcję filmową, bez względu na formę zatrudnienia, w ciągu
sześciu miesięcy poprzedzających 15 marca 2020 r.,
jego roczny przychód za 2019 r. nie przekroczył pierwszego progu
podatkowego tj. 85 528 zł,
rozlicza się w Polsce.
Wszystkie informacje dotyczące funduszu będą publikowane na stronie:
http://kipa.pl/fundusz/
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4.

SFP

a. System wsparcia twórców nierepartycyjnych
Pomocą objęci są twórcy będący członkami SFP, którzy w okresie ostatnich
3 lat nie brali udziału w repartycji przychodów z praw prowadzonych przez
organizacje zbiorowego zarządzania (ZAPA, ZAiKS).
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że wnioskodawca w związku z
wprowadzeniem stanu epidemii, w znacznym stopniu utracił możliwości
zarobkowania. Pomoc mogą otrzymać przedstawiciele 29 zawodów filmowych.
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym przez SFP przy współpracy z PISF.
Więcej informacji o programie:
https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,30013,1,1,Pomoc-dla-nierepartycyjnychczlonkow-SFP.html

5.

NCK

a. „Kultura – Interwencje”
Nabór zostanie uruchomiony na przełomie maja i czerwca 2020 roku.
Celem programu jest wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze na
poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Wsparciem objęte będą projekty
upowszechniające dorobek rodzimej kultury i zwiększające jej obecność
w życiu społecznym.
Uprawnieni wnioskodawcy:
samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji
prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN);
organizacje pozarządowe;
koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa);
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu
wynosi 10 mln zł.
Informacje o uruchomieniu naboru zostaną opublikowane na stronie:
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjnenck/kultura-interwencje
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
1.

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

a. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą ma
na celu zrekompensowanie utraty przychodów w wyniku wystąpienia epidemii
COVID-19. Pomoc przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą
na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.
Wsparcie wypłacane jest w kwocie 2 080 zł albo 1 300 zł.
Świadczenie w wysokości 2 080 zł przysługuje osobom, które:
rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego
2020 r. i jej nie zawiesiły, a przychód z miesiąca poprzedzającego
miesiąc przed miesiącem, w którym złożyły wniosek był o co
najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskały w miesiącu
poprzedzającym.
rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego
2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.
nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Świadczenie w wysokości 1 300 zł przysługują osobom, które:
rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania
podatku VAT,
nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Wsparcie można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Wnioski należy składać
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe procedury dostępne na
stronie:https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osobprowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488
2.

DOFINANSOWANIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Osoby samozatrudnione (przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników)
mogą uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.
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Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów.
W przypadku spadku obrotów o:
co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane
w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane
w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
co najmniej 80 proc. –
dofinansowanie może być przyznane
w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.
Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie jeżeli:
- jest osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników i prowadzi działalność
gospodarczą przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych
miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia
wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów,
- procentowy spadek obrotów jego firmy wyniósł odpowiednio: 30 proc., 50
proc., 80 proc,
- prowadzona przez niego działalność jest aktywna,
- nie ma zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz
składek na ubezpieczenia do końca trzeciego kwartału 2019 r.
Wsparcie wypłacane jest w okresach miesięcznych, maksymalnie przez 3msc. Wnioski należy składać w Powiatowych Urzędach Pracy w terminie 14
dni od ogłoszenia naboru.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://psz.praca.gov.pl/dlapracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
3.

ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie dla przedsiębiorców z opłacania składek za 3 miesiące: od marca
do maja 2020 r., odpowiednio w wysokości 100 proc. albo 50 proc. należności.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Pracy,
Fundusz
Solidarnościowy,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych,
Fundusz
Emerytur
Pomostowych.
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Zwolnienie przysługuje:
płatnikom składek przed 1 kwietnia 2020 r., którzy zgłosili do
ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób;
płatnikom będącym spółdzielnią socjalną;
przedsiębiorcom posiadającym pozarolniczą działalność przed
1 kwietnia 2020 r., którzy opłacali składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia i przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za
który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc.
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
Należy pamiętać:
- wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do 30 czerwca 2020 r,
- ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji
w grudniu 2019 r. nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez
ZUS.
- ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają
z Ulgi na start;
- narzędzie pomocowe obsługuje ZUS.
Więcej informacji:
na-3-miesiace2.
4.

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (w tym dla
przedsiębiorców niezatrudniających pracowników), którzy prowadzili
działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Wsparcie może być udzielone
jednorazowo.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu pod
warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Wymagane dokumenty dostępne są na stronie: https://psz.praca.gov.pl/dlapracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
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5.

DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Rozwiązanie daje przedsiębiorcy możliwość skorzystania z 3-miesięcznego
dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na
ubezpieczenia społeczne.
Wsparcie jest udzielane podmiotom które:
odnotowały spadek obrotów gospodarczych w wyniku
epidemii COVID-19,
nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III
kwartału 2019 r.
Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Kto może skorzystać:
- przedsiębiorca,
- organizacja pozarządowa,
- osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Wnioski należy składać w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Formularze
dostępne na stronie:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
6.

Przesunięcie terminów rozliczeń i obowiązków podatkowych

a. Odroczenie terminu zaległości podatkowych
Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty
należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.
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Odroczenie terminu płatności może dotyczyć:
- podatku,
- zaległości podatkowych,
- odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek.
Wnioski należy składać do Urzędu Skarbowego, właściwego dla siedziby
podmiotu. Więcej informacji:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczacpit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowychlub-odsetek
b. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Przedsiębiorca, który nie jest w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku,
zaległości podatkowych lub odsetek, może złożyć wniosek o rozłożenie
należności na raty.
Wnioski należy składać do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby
podmiotu. Więcej informacji:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczacpit/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych

c. Umorzenie zaległości podatkowych
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości
podatkowych podatnika.
Organ podatkowy może umorzyć:
zaległości podatkowe (w całości lub w części),
odsetki za zwłokę (w całości lub w części),
opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu
zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.
Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym m.in.
w zakresie VAT, PIT i CIT. Wnioski należy składać do Urzędu Skarbowego
właściwego dla siedziby podmiotu.
Formularze dostępne na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-iksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowychlub-odsetek
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d. Niższe zaliczki na PIT/CIT
W sytuacji, w której wysokość zaliczek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku
do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy,
przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku obliczania oraz
z wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
Ograniczenie poboru zaliczek może zostać zastosowane wobec podatników:
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek można złożyć w każdym momencie
trwania roku podatkowego, w czasie którego istnieje obowiązek do ich zapłaty.
Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-iksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_298-obnizenie-wysokosci-zaliczek-napodatek-dochodowy

Najnowsze informacje o inicjatywach pomocowych można znaleźć na
stronach:
https://uml.lodz.pl/
https://www.lodzkie.pl/
https://biznes.lodzkie.pl/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/kultura
https://pisf.pl/
http://kipa.pl/
https://www.sfp.org.pl/
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojejfirmy
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarczaantykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
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