
96 – Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
 

O możliwości dopłat decyduje zastosowana definicja spadku obrotów, która jest niezwykle 
krzywdząca i nie bierze pod uwagę tego że jest to firma mikro!!!! Dziwnym trafem definicja dla firm 
większych jest już znacznie korzystniejsza 

 

Warunki dopłat do wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników: 

O możliwości dopłat decyduje zastosowana definicja spadku obrotów. 

Strona 57: 

3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w 
ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Podana powyżej definicja jest obarczona dużym błędem i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania 
firm mikro. Firmy mikro rozwijają się w bardzo dynamiczny sposób, niejednokrotnie zwiększając 
obroty i zatrudnienie 100%-300% rok do roku. Wystarczy że mikrofirma zatrudniająca 2 osoby 
zatrudni 2 kolejne to będzie zapewne się to wiązało z podwojeniem lub potrojeniem obrotów. 
Porównywanie rok do roku jest więc tutaj kompletnym błędem, bo mikrofirmy mają zawsze 
największe dynamiki sprzedaży rok do roku. Dlatego też spadek obrotów w takiej firmie o 50% 
miesiąc do miesiąca (rok do roku) może oznaczać tak naprawdę powrót do obrotów z roku ubiegłego 
lub nawet do wartości znacznie je przewyższających. 

Podobnie będzie to wyglądało w firmach o zatrudnieniu 5, 6 ,7 pracowników! Nie można pozbawiać 
pomocy takich firm 

Za pisy nie uwzględniają start upów powstałych po marcu 2019, bo nie ma do czego porównywać.  

Przykład: 

2019 rok - Firma ma obroty 15 tys miesięcznie i 2 osoby zatrudnione 

2020 rok - Firma ma obroty 30 tys miesięcznie i 4 osoby zatrudnione, spadek obrotów o 50% będzie 
oznaczał powrót do obrotów z roku ubiegłego, aby wystąpił spadek o 50% rok do roku obroty 
musiałyby spaść do 7,5 tys miesięcznie, czyli 4x krotnie !!!!! 

Jaka decyzja właściciela? - zwolnić 3 osoby ! 



W mikrofirmach należy porównywać przede wszystkim miesiąc do miesiąca a nie rok do roku!!! 

Każda z firm mikro która się rozwija zatrudnia nowych pracowników, a zatrudnienie każdego 
nowegopracownika to wzrost obrotów o conajmniej 30% !!! Nikt tego nie widzi???? 

Nie można też w stosunku do mikrofirm stosować barier dotyczących wielkości obrotów, bo to zależy 
od branży i wykonywanej działalności. To można z dużym błędem zastosować do firm nie 
zatrudniających pracowników! 

Nie można zastosować tych samy zapisów?  Jeśli tego nie zrobimy skrzywdzimy kilkaset tysięcy 
dobrze rokujących firm mikro dzięki którym gospodarka ma miliony miejsc pracy!!!!  

Moja propozycja: 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym:  

1) nie mniej niż o 30%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych 
obrotów z 25 analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w 
dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, 

 lub 

 2) nie mniej niż o 30% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
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Warunki dla firm większych: 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym:  

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych 
obrotów z 25 analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, 



 lub 

 2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 
dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 


