
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

1. Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących 

działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, 

spółdzielni socjalnych i duchownych.    

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby 

zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres 

zwolnienia ze składek. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania - 

zwolnienie ze składek. 

2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy 

zlecenia, agencyjne, o dzieło) 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest 

nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania - 

świadczenie podstojowe umowy cywilnoprawne. 

3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest 

nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby 

przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w 

stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 

lutego br. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej 

uzyskana - świadczenie postojowe (działalnośc gospodarcza).  

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468


4. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności 

lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w 

dłuższym czasie. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej 

uzyskania - ulga w opłacaniu składek. 

5. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 

r. 

Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość 

przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy 

składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej 

uzyskania - odstąpienie od pobierania odsetek. 

6. Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu 

terminu płatności na okres 3 miesięcy 

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem 

umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, i 

którzy mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej 

uzyskania - zawieszenie spłaty umowy na 3 miesiące 

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych 

(PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. 

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/2562465
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/2562465
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zawieszenie-realizacji-umowy-o-rozlozeniu-zadluzenia-na-raty-lub-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-na-3-miesiace/2562396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zawieszenie-realizacji-umowy-o-rozlozeniu-zadluzenia-na-raty-lub-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-na-3-miesiace/2562396
http://www.zus.pl/


Powiatowy Urząd Pracy 

 

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikroprzedsiębiorcy przyznawana na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Szczegółowe zasady dotyczące ubiegania się o ww. wsparcie oraz druk wniosku i umowy  

dostępne są na stronie internetowej:  https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka. 

Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki przez PUP odbywać się będzie do 

wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia. 

 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. 

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać 

przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników, który wykaże spadek 

obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 

poprzednim. 

 

Więcej informacji: https://mielec.praca.gov.pl/-/12124380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-

przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni 

 

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o 

działalności pożytku publicznego. 

 

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 16.04.2020 roku, do 14 dni od dnia ogłoszenia   

Więcej informacji: https://mielec.praca.gov.pl/-/12124827-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-

wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, 

małego i średniego przedsiębiorcy 

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124827-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124827-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124827-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia


Przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres który został 

uwzględniony do obliczania spadku obrotów (zarówno w 2020 jak i 2019r.), musi być w 

czasie, gdy działalność była aktywna. 

Więcej informacji: https://mielec.praca.gov.pl/-/12124873-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-

wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

 
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, która może negatywnie wpłynąć na sytuację 

finansową mieleckich przedsiębiorców Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu informuje, 

że pożyczkobiorcy projektu Pożyczka Standardowa i Pożyczka Innowacyjna, mają możliwość 

odroczenia spłat pożyczek według trzech dostępnych wariantów: 

Opcja nr 1 

– 6 miesięcy dodatkowej karencji w spłacie kapitału z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki 

 

Opcja nr 2 

– 6 miesięcy dodatkowej karencji w spłacie kapitału bez wydłużenia okresu spłaty pożyczki 

 

Opcja nr 3 

– 4 miesiące „wakacji kredytowych” z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki 

Uruchomienie procedury odbywać będzie się na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy. Wnioski 

są do pobrania ze strony internetowej https://www.marr.com.pl/odroczenia.html 

 

 
Pożyczka standardowa  

 kwota pożyczki do 500 000 złotych 

 okres spłaty do 96 miesięcy 

 karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 

12-miesięcznym okresie spłaty 

https://mielec.praca.gov.pl/-/12124873-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124873-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://mielec.praca.gov.pl/-/12124873-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://www.marr.com.pl/odroczenia.html


 możliwości skorzystania z wakacji kredytowych – do 6 miesięcy  

 wydłużenie terminów rozliczeń pożyczki 

 przeznaczenie do 50% wartości pożyczki na sfinansowanie kapitału obrotowego w celu 

zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami 

spowodowanymi epidemią COVID-19 

 nowe obniżone oprocentowanie ustalane indywidualnie 

 brak opłat i prowizji 

 brak wkładu własnego 

Pożyczka Standardowa- Innowacyjna 

 kwota pożyczki od 500 000 do 1 000 000 złotych 

 okres spłaty do 120 miesięcy 

 karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 

12-miesięcznym okresie spłaty 

 możliwości skorzystania z wakacji kredytowych – do 6 miesięcy  

 wydłużenie terminów rozliczeń pożyczki 

 przeznaczenie – zakup wyłącznie nowych środków trwałych 

 nowe obniżone oprocentowanie ustalane indywidualnie 

 brak opłat i prowizji 

 brak wkładu własnego 

 

Pożyczka na Rozwój Turystyki 

 Kwota pożyczki do 500 000,00 zł, 

 Okres spłaty do 84 miesięcy z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia 

jej uruchomienia, 

 możliwości skorzystania z wakacji kredytowych – do 6 miesięcy 

 przeznaczenie pożyczki na sfinansowanie kapitału obrotowego w celu zapewnienie 

płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi 

epidemią COVID-19 

 nowe obniżone oprocentowanie: 
- START–UP (działa na rynku do 2lat) - 0,46% 

- Obiekty posiadające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego 

Szlaku Rowerowego Green Velo - 0,46% 

- MŚP (działa na rynku powyżej 2lat) – 0,92% 

 brak opłat i prowizji 

 brak wkładu własnego 

 

Urząd Miejski w Mielcu 

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mielcu, na wniosek Prezydenta Miasta Mielca Jacka 

Wiśniewskiego, przyjęte zostały trzy uchwały, na mocy których mieleccy przedsiębiorcy będą 

mogli skorzystać z dodatkowych form wsparcia w związku z obowiązującym na terenie kraju 

stanem epidemii. 



Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o: 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 

2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, 

a których nie dotyczą zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

 

3. Ulgi dotyczące należności pieniężnych dla Gminy Miejskiej Mielec lub jej 

jednostek organizacyjnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę, 

lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii.  

 

Więcej informacji: (link do strony Mielec.pl)  
  


