
PRZEDSIĘBIORCY W CZASIE EPIDEMII  

– GDZIE NASZE FIRMY MOGĄ SZUKAĆ WSPARCIA? 

Epidemia koronawirusa spowodowała olbrzymie spowolnienie życia gospodarczego. Wielu przedsię-

biorców, także z Ząbek, potrzebuje różnego rodzaju wsparcia. Gdzie i jak firmy z naszego miasta mogą 

szukać pomocy, oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej?  

Część przedsiębiorców może się starać o uzyskanie 

dofinansowania kosztów działalności, natomiast inni 

o pożyczkę albo dopłatę do wynagrodzeń pracowni-

ków? Korzystając z informacji Powiatowego Urzędu 

Pracy w Wołominie podpowiadamy, gdzie i jakie 

wnioski złożyć. Należy pamiętać, że część usług jest 

realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

Ochrona miejsc pracy  

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pra-

cy jest realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

Uprawnieni do uzyskania pomocy są 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

Prawo przedsiębiorców, u których spa-

dły obroty gospodarcze w następstwie 

wystąpienia COVID-19. Jak liczyć spa-

dek obrotów? Ustawodawca rozumie 

przez to spadek sprzedaży towarów lub 

usług, w ujęciu ilościowym lub warto-

ściowym o 15 lub 25 procent (szczegóły 

obliczania współczynnika określają 

przepisy).   

Dokończenie na str. 10 
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BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  

Od 16 kwietnia 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło obowiązek zakrywania, przy po-

mocy odzieży, maski lub maseczki, ust i nosa podczas przebywania w miejscu publicznym, czyli także  

w pojazdach komunikacji publicznej – autobusach i pociągach.  

W związku z trwającą epidemią, podejmujemy kolej-

ne działania w celu zmniejszenia prawdopodobień-

stwa rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszych, 

ząbkowskich autobusach. Przewoźnik obsługujący 

ząbkowską komunikację miejską został zobowiązany, 

by w pojazdach wyłączyć układy wentylacji, ogrzewa-

nia, chłodzenia i klimatyzacji, w przypadku, gdy ich 

działanie wymusza cyrkulację powietrza.  

Wentylacja wnętrza dokonuje się przez okna oraz 

wywietrzniki dachowe. Uchwyty do otwierania okien 

będą regularnie dezynfekowane. Przewoźnik do od-

wołania został zwolniony od wymogu utrzymania wa-

runków termicznych w autobusach wynikających z 

obo-

ZMIANA TRAS LINII ZĄBKI-1 i ZĄBKI-3  

W związku z rozkładaniem nawierzchni na ul. Narutowicza oraz budową ul. Szpitalnej od 18 kwietnia   

zmieniły się trasy autobusów linii „Ząbki-1” i „Ząbki-3” na ich północnych odcinkach. 

Omijają one ulice: Drewnicką, Popiełuszki, Skargi, Wi-
gury i Żeromskiego. Od 18 kwietnia nie funkcjonują 
przystanki: Drewnicka 01 i 02,  Popiełuszki 01 i 02,   11 
Listopada 01 i 02.  Objazdy są takie jak w listopadzie 
2019 r. Linia Ząbki-1 jeździ dwukierunkowo:  ulicą Wol-
ności do Batorego i od ul. Batorego do przystanków na 
Wyspiańskiego. Dla linii „Ząbki-1” uruchamia się przy-
stanki: Piotra Skargi 01 i 02 na ul. Wolności oraz przy-
stanki: Hallera 02 na ul. Batorego, a w kierunku do CH 
Marki przystanek Hallera 03 na ul. Wolności. Linia Ząbki
-3 jeździ dwukierunkowo: ul. Wolności, 11 Listopada, 
Rychlińskiego, Sobieskiego, Batorego aby zapewnić 
dojazd do kościoła na ulicy 11 Listopada.  Dla linii Ząbki-
3 uruchamia się przystanki Piotra Skargi 01 i 02 na 
ul. Wolności, Tetmajera, Lisa Kuli, Kuleszy i Wilcza na ul. 
11 Listopada oraz Szpital Drewnica na ul. Rychlińskiego. 
Linia „Ząbki-3” nadal omija ul. Skrajną i Zycha. Utrud-
nienia zakończą się na początku maja.      Tomasz Kret 
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Dokończenie ze str. 1. 

Dzięki zakładaniu maski każdy chroni siebie i innych. 

Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą 

chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zara-

żać innych. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski ob-

owiązuje do odwołania i dotyczy wszystkich, którzy 

znajdują się: 

• w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, 

tramwajach, w metrze itp.); 

• w samochodach – dotyczy sytuacji, gdy razem 

jadą osoby, które nie mieszkają ze sobą (np. kole-

dzy z pracy, sąsiedzi itp.); jeśli ktoś jedzie z ma-

mą, z którą mieszka na co dzień, to nie musi za-

słaniać ust i nosa, ale jeśli podwozi koleżankę, z 

którą nie mieszka na co dzień, wówczas dla bez-

pieczeństwa ma obowiązek zasłaniania nosa i ust 

podczas przejazdu; 

• na drogach i placach (także osoby jeżdżące np. 

rowerem lub hulajnogą); 

• w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają 

styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, 

klientami, obywatelami itp.) - jeśli ktoś nie może 

pracować zdalnie, ale wszystkie zadania realizuje 

w swoim pokoju oraz nie ma styczności z osoba-

mi spoza pracy, to nie ma obowiązku zasłaniania 

ust i nosa; z drugiej strony, gdy ktoś pracuje na 

recepcji i musi odbierać dokumenty od kurierów  

i klientów oraz ma styczność z osobami z ze-

wnątrz, to musi zasłaniać usta i nos. Nie ma obo-

wiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że 

obsługuje się klientów zewnętrznych; 

• w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzę-

dach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpi-

talach, na poczcie, w bankach i restauracjach); 

• w sklepach i na targowiskach; 

• w punktach usługowych; 

• na klatkach schodowych, w windach, pralniach  

i innych miejscach wspólnych, z których korzysta-

ją mieszkańcy bloków. 

Należy pamiętać, że policjanci, strażnicy graniczni, 

kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą za-

żądać odkrycia twarzy, bo może to być potrzebne  

w celu identyfikacji danej osoby. Osoba, którą o to 

poproszą, ma obowiązek odsłonienia twarzy. 

Czy można stosować przyłbice? 

ZASŁANIAJMY USTA I NOS 

Od 16 kwietnia obowiązuje w Polsce nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, wychodząc z domu, musi zakryć te 

części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki wykonanej z materiału, chusty, 

apaszki albo szalika. 
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Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą  

zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie 

kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od 

klientów dodatkową przesłoną ochronną. 

Małe dzieci, osoby chore i rolnicy  

Kogo nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa? Mi-

nisterstwo Zdrowia przypomina, że co do zasady mu-

szą to robić wszyscy, ale istnieje jednak kilka wyjąt-

ków. Wśród osób zwolnionych z tego obowiązku znaj-

dują się: 

• dzieci do 4 lat, 

• osoby, które mają problemy z oddychaniem (nie 

trzeba okazywać orzeczenia lub zaświadczenia), 

• osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć 

ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (nie 

trzeba okazywać orzeczenia lub zaświadczenia), 

• osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasa-

żerowie mieszkają ze sobą, lub jeżeli kierowca 

jedzie sam albo wiezie dziecko do lat 4, 

• pracownicy w zakładach pracy, budynkach uży-

teczności publicznej i obiektach handlowych. Oso-

by, które bezpośrednio obsługują interesantów 

lub klientów w tych miejscach, mają jednak obo-

wiązek zakrywania ust i nosa, 

• kierowcy publicznego transportu zbiorowego  

i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są 

oddzieleni od pasażerów przesłoną, 

• duchowni sprawujący obrzędy religijne, 

• rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie, 

• żołnierze, a także funkcjonariusze Służby Kontr-

wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojsko-

wego, wykonujących zadania służbowe. 

Nie tylko maseczki 

Prawo nie nakazuje zakładania na twarz koniecznie 

maseczki. Usta i nos można zasłonić za pomocą szali-

ka, chusty, apaszki, można też użyć innego fragmentu 

odzieży. 

Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na maseczki, powinien 

wiedzieć, po które najlepiej sięgnąć. Na co zwrócić 

uwagę? 

Maseczki mogą być wykonane z tkanin: 

• bawełnianych, 

• bawełnianych z domieszką elastanu, 

• bawełnianych z lnem, 

• lnianych, 

• poliestrowych, 

• wiskozowych z domieszką poliestru, 

• poliamidowych z poliestrem, 

• fizeliny. 

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale po-

zostawać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki 

wielorazowe powinniśmy prać po każdym użyciu. 

Jak samemu zrobić maseczkę? 

Można szybko i łatwo zrobić maseczkę własnoręcznie - 

na następnej stronie prezentujemy przykładowy wzór 

wykrojnika, który podajemy za stroną www.gov.pl. 

Wystarczy kawałek materiału oraz dwie gumki, np. 

recepturki. Jeżeli maseczka jest szyta z lekkiego mate-

riału, należy pamiętać o tym, by zwielokrotnić liczbę 

warstw tkaniny. 

Maseczka powinna być wiązana z tyłu na troki lub 

mieć gumki umożliwiające założenie jej za uszy. 

W części środkowej powinna zawierać zakładki 

(harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu 

twarzy (i zakryć tym samym nos, usta i brodę). 

Górna krawędź powinna być wzmocniona, aby umożli-

wić szczelne dopasowanie maseczki do nosa. 

Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm 

x 9,5 cm. 
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Dokończenie ze str. 1 

O pomoc może wystąpić przedsiębiorca, który m.in. 

nie ma zaległości podatkowych, w płatnościach skła-

dek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzecie-

go kwartału 2019 roku. Nie może też spełniać prze-

słanek do ogłoszenia upadłości i który zawarł porozu-

mienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy 

pracowników lub objęcia pracowników przestojem 

ekonomicznym. 

Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy 

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy  

w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymia-

ru czasu pracy, a także po tym okresie.  

W przypadku przestoju ekonomicznego maksy-

malna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracow-

nika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki 

na ubezpieczenie społeczne należne od praco-

dawcy w przeliczeniu na pełny etat. Dofinanso-

wanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. 

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy 

maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pra-

cownika 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 wy-

miaru czasu pracy. 

Procedura postępowania w sprawie przyznania 

świadczeń 

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku 

złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora woje-

wódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na 

siedzibę przedsiębiorcy. 

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy można wypełnić elektronicznie na porta-

lu praca.gov.pl. Można go także złożyć w formie pa-

pierowej, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrze-

nie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej  

(urząd może także być przez pewien czas niedostępny 

dla interesantów), co w konsekwencji opóźni przeka-

zanie środków finansowych. Wraz z wnioskiem należy 

przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinanso-

wanie wynagrodzenia pracowników objętych prze-

stojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem 

czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Umowę wraz z wypełnionym wnioskiem i dołączony-

mi do niego załącznikami (tj. kopią porozumienia,  

wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń 

oraz pełnomocnictwem (jeśli dotyczy)) należy podpi-

sać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicz-

nego lub podpisu zaufanego. Podpisana umowa oraz 

wniosek wraz z załącznikami stanowią integralną ca-

łość, którą należy przesłać elektronicznie do właści-

wego wojewódzkiego urzędu pracy. 

Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy 

zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu 

pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych 

(ilość transz - uzależniona jest od okresu na jaki wnio-

Fot. KPRM 
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skowana jest pomoc), w oparciu o złożony wykaz 

pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekaza-

nie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu 

pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskaza-

ny we wniosku. 

Po otrzymaniu świadczenia z FGŚP przedsiębiorca 

zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia pracow-

nikom - odprowadzając od niego należne składki oraz 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Ochrona pracownika 

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypła-

tę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz 

ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umo-

wy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  

w okresie lub w okresach pobierania przez pracowni-

ka świadczeń finansowanych z Funduszu oraz  

w okresie lub w okresach przypadających bezpośred-

nio po okresie lub okresach pobierania świadczeń 

finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny 

okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące). 

2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy 

dla mikroprzedsiębiorców 

W tym przypadku po wsparcie należy się zgłosić do 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Kto może otrzymać pożyczkę? 

Ze wsparcia może skorzystać mikroprzedsiębiorca, 

czyli taki, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następują-

ce warunki: 

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowni-

ków oraz  

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towa-

rów, wyrobów i usług oraz z operacji finanso-

wych nieprzekraczający równowartości w zło-

tych 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 

1.3.2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów 

prowadzenia tej działalności. 

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsię-

biorcy, którzy nigdy nie zatrudniali pracowników. 

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach? 

Starosta, na podstawie umowy, może udzielić ze 

środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził 

działalność gospodarczą przed 1.03.2020 roku. Po-

życzka jest udzielana do wysokości 5000 zł, a jej 

oprocentowanie jest stałe. Mikroprzedsię-

biorca może ją spłacać maksymalnie przez 12 

miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z 

odsetkami przez 3 miesiące od jej udzielenia. 

Okres spłaty może zostać przedłużony przez 

Radę Ministrów, jeśli będzie to potrzebne do 

przeciwdziałania skutkom COVID-19. 

Czy pożyczka może być umorzona? 

Można złożyć wniosek o umorzenie pożyczki 

wraz z odsetkami. Stanie się tak, jeśli mikro-

Fot. KPRM 

Fot. KPRM 
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przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospo-

darczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia  

(we wniosku trzeba złożyć odpowiednie oświadcze-

nie, należy pamiętać, że za za podanie nieprawdy 

grozi odpowiedzialność karna). 

Gdzie należy złożyć wniosek? 

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski po-

winny być wnoszone w postaci elektronicznej po-

przez platformę praca.gov.pl lub w postaci papiero-

wej do urzędu. 

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników dla organizacji pozarządowych 

Kto może się ubiegać? 

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządo-

we (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmio-

ty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. 

kościelne osoby prawne czy kluby sportowe, jeśli 

przychody z działalności statutowej w następstwie 

wystąpienia COVID-19 spadły o co najmniej 30 pro-

cent. 

Wsparcie przysługuje maksymalnie na trzy miesiące, 

a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku 

przychodów z działalności statutowej, liczonych nie 

wcześniej, niż od 1.01.2020 roku. 

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie  

części kosztów wynagrodzeń? 

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek 

do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze wzglę-

du na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogło-

szenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu 

pracy. Wniosek składa się przez platformę pra-

ca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie 

pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udo-

stępniona bezpośrednio w formularzu elektronicz-

nym na platformie praca.gov.pl. 

Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o: 

• wystąpieniu spadku przychodów z działalności 

statutowej; 

• niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podat-

kowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pra-

cy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego 

kwartału 2019 r.; 

• łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz 

zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

• wysokości wynagrodzenia każdego z pracowni-

ków objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek; 

• zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu 

pracowników przez czas wymagany przepisami; 

• zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowa-

nia w tym samym zakresie z innych środków  

publicznych; 

• numerze rachunku bankowego albo numerze 

rachunku prowadzonego w SKOK, właściwego 

dla prowadzonej działalności statutowej. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest 

umowa ze starostą, przyznająca organizacji pozarzą-

dowej odpowiednie dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników. Złożenie wniosku i umo-

wy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pod-

pisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez ko-

nieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy  

i znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki.  ŁM 
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS  

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne 

cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie we-

szły w życie 1 kwietnia, a kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać 

skutkom epidemii koronawirusa, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Zwolnienie ze składek  

Zwolnienie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób 

prowadzących działalność, firm zgłaszających do 

ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spół-

dzielni socjalnych i duchownych, dotyczy składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Emerytur Pomostowych. Ze zwolnienia ze składek nie 

skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sy-

tuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, 

w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z 

regulacji UE. 

Świadczenie postojowe – umowy cywilnoprawne 

(zlecenia, agencyjne, o dzieło) 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% mini-

malnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 

nieopodatkowane. Osobom wykonującym umowy 

cywilnoprawne, które w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe 

zarobiły z tego tytułu nie więcej niż 1299,99 zł (to 

mniej niż wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje 

w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 

Warunkiem uzyskania świadczenia jest przychód w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

nie większy niż 300% przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego 

przez Prezesa GUS. Poza tym zawarcie umowy musi 

nastąpić przed 1 kwietnia br. 

Świadczenie postojowe - działalność gospodarcza 

Tutaj też świadczenie, zasadniczo, wynosi 2080 zł 

(80% min. płacy) i nie odprowadza się od niego skła-

dek i podatków. Świadczenie można uzyskać, jeśli 

przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoże-

nia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do 

miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działal-

ności musiało nastąpić przed 1 lutego br. 

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie 

przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili 

ją po 31.01 tego roku. Osoby prowadzące działalność, 

rozliczające się w formie karty podatkowej, które ko-

rzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają 

świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych. 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej 

Ulga dotyczy wszystkich płatników. Obejmuje składki 

za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma 

znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie 

ma też znaczenia wielkość firmy. Z ulgi mogą skorzy-

stać także samozatrudnieni i dotyczy składek od 

stycznia 2020 r. Dzięki niej można opłacić składki do 

ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek 
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przed terminem płatności, nie poniesie żadnych kosz-

tów związanych z ulgą. Jednak jeśli wniosek złoży po 

terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki. 

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę  

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników skła-

dek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu 

składek w następstwie COVID-19. Można z niego sko-

rzystać za okres od stycznia 2020 roku. Ulga dotyczy 

wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wiel-

kość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania 

odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już 

zostały opłacone, ale po ustawowym terminie. 

Zawieszenie spłaty – umowy 

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników skła-

dek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę o rozło-

żeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu ter-

minu płatności, i którzy mają trudności w ich realizacji 

w następstwie COVID-19. Płatnicy Ci będą mogli sko-

rzystać z zawieszenia realizacji umowy na okres 3 

miesięcy począwszy od terminu spłaty raty bądź ter-

minu płatności odroczonej składki przypadających w 

miesiącu marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Ulga ta 

dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma zna-

czenia wielkość przedsiębiorstwa. 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ra-

mach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpo-

wiedni wniosek: 

RDZ (zwolnienie z opłacania składek,) RSP-C 

(świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych), 

RSP-D (świadczenie postojowe dla prowadzących 

działalność), RDU (odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez 

opłaty prolongacyjnej, RDO (odstąpienie od pobiera-

nia odsetek za zwłokę), RDS (zawieszenie umowy o 

rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie 

terminu płatności składek na 3 miesiąc). 

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platfor-

mie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie 

www.zus.pl, za wyjątkiem wniosków RDO i RDS, które 

na PUE ZUS będą dostępne wkrótce. 

Wnioski można złożyć: 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za po-

średnictwem strony gov.pl, 

• za pośrednictwem poczty, 

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na 

dokumenty z napisem „Tarcza antykryzyso-

wa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, 

można liczyć na pomoc pracowników ZUS, z którymi 

można się kontaktować telefonicznie.   ŁM 

ZAMKNIĘTY PSZOK  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-

nych (tzw. PSZOK) przy ul. Zycha w Ząbkach jest za-

mknięty od 14.04.2020 r. do odwołania z powodu 

pandemii koronawirusa. 

Stan epidemiczny oraz tworzące się masowe kolejki 

do PSZOK-u są zagrożeniem dla mieszkańców oraz 

pracowników podmiotu obsługującego. Zamknięcie 

PSZOK-u oznacza, że nie można samodzielnie oddać 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon czy 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów budowlanych i remontowych. 

Zamknięcie punktu nie ma wpływu na wywóz odpa-

dów od mieszkańców z zabudowy jedno i wieloro-

dzinnej. Odpady komunalne są nadal odbierane 

przez firmę, która podpisała umowę z miastem. 

Przedstawiciele firmy odbierającej odpady i Miasto 

Ząbki kładą duży nacisk na to, aby pracownicy firm 

odpadowych zachowywali należyte procedury we-

wnętrzne dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy. 
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NOWE ZASADY DZIAŁANIA URZĘDU MIASTA 

Z powodu epidemii koronawirusa od 22 kwietnia do odwołania stanu epidemii w Urzędzie Miasta Ząbki, 

co do zasady, nie ma bezpośredniej obsługi interesantów. 

Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną lub przesyłać pisma do Urzędu za pośrednictwem operatora 

pocztowego, chyba że sprawa wymaga pilnego stawiennictwa. Decyzję o tym, czy osoba powinna przybyć 

do Urzędu podejmuje kierownik komórki organizacyjnej, która merytorycznie odpowiada za załatwienie 

sprawy, na podstawie informacji przekazanych przez interesanta telefocznie, mailem lub przez portiera. 

Te ograniczenia, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki nie obowiązują przy załatwianiu niektó-

rych spraw: 

1) rejestracji stanu cywilnego, 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

3) pomocy społecznej, 

4) świadczenia usług komunalnych, 

5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

6) decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów. 

Przed wejściem na teren Urzędu trzeba się będzie poddać procedurze bezpieczeństwa. Interesant będzie 

mógł wejść do budynku po zdalnym zmierzeniu temperatury ciała, z zakrytym nosem i ustami, w rękawicz-

kach jednorazowych lub po zdezynfekowaniu rąk odpowiednimi środkami. W pomieszczeniu, gdzie zała-

twiana jest sprawa, może się znajdować tylko jeden interesant.       ŁM 

Konsultacje telefoniczne 

Od 20.04.2020 r. wznowiła działalność Grupa 

Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i Do-

świadczających Przemocy. 

Wszystkie konsultacje odbywają się telefonicz-

nie pod nr +48 22 781 63 61 w dotychczaso-

wych godzinach trwania Grupy, tj. w poniedział-

ki od 17.00 do 20.00 

Konsultacje i wsparcie osób doświadczających 

przemocy w tej formie będą trwały do czasu 

oficjalnego ogłoszenia zakończenia stanu epide-

mii w Polsce. Serdecznie zapraszamy! 
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