
Dofnansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych

Informacja prasowa, 9 kwietnia 2020 r.

2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z 
funduszy unijnych na dofnansowanie pensji i składek pracowników frm, którym spadły 
obroty. To pieniądze, które uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy.

- Przez ostatnich kilka dni uzgadnialiśmy z marszałkami województw ile pieniędzy z 
Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy w stanie przeznaczyć na ratowanie miejsc 
pracy. Policzyliśmy i zamiast 1,5 mld zł, o których mówiliśmy jeszcze tydzień temu, mamy 
2,6 mld zł – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skąd pieniądze

Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy
dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. – Jeśli gramy do 
jednej bramki mamy większą pulę pieniędzy dostępnych na tych samych zasadach. 
Współpraca popłaca – tłumaczy sens porozumienia minister Jarosińska-Jedynak.

Jakie wsparcie na miejsca pracy

Mechanizm jest prosty. Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników) którym spadły
obroty, będą mogły skorzystać z dofnansowania do pensji i składek na ubezpieczenie 
społeczne pracowników. Dofnansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek 
obrotów wyniesie:

• co najmniej 30% – można będzie otrzymać dofnansowanie w wysokości do 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego 
pracownika czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);

• co najmniej 50% – można będzie otrzymać dofnansowanie w wysokości do 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego 
pracownika czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);

• co najmniej 80% – można będzie otrzymać dofnansowanie w wysokości do 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze 
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składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego 
pracownika czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).

Z dofnansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać też organizacje 
pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-proft. 

Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące.

– Szacujemy, że w ten sposób pomożemy utrzymać prawie pół miliona miejsc pracy – 
mówi szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Tarcza antykryzysowa ma stanowić ochronę dla frm przed negatywnymi skutkami 
pandemii. Do tarczy dokładamy kolejne elementy, żeby ta ochrona była jak najbardziej 
kompleksowa, a wsparcie, było adresowane również do innych podmiotów także 
nieprowadzących działalności gospodarczej – organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 
jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielni socjalnych. Naszym nadrzędnym 
celem jest ochrona miejsc pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Jak liczony będzie spadek obrotów

To bardzo korzystne rozwiązanie. Przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne 2 kolejne 
miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i 
zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku. 

W przypadku organizacji pozarządowych obowiązują progi analogicznie jak w przypadku 
przedsiębiorców. Dotyczą one jednak nie obrotów, a spadku przychodów z działalności 
statutowej. Do określenia poziomu spadku przychodów (podobnie jak u przedsiębiorców) 
brane pod uwagę będą 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące 
po sobie 60 dni kalendarzowych, który zestawić trzeba z analogicznym okresem z 2019 
roku.

Kiedy ruszy wsparcie i kto będzie je dzielił

Pieniądze będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofnansowanie 
(elektronicznie poprzez platormę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez 
pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platormy 
praca.gov.pl frmy mają już od dzisiaj. Dzień później usługa zostanie uruchomiona dla osób
samozatrudnionych. Wkrótce ruszy wsparcie dla organizacji pozarządowych.
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