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Odpowiedzi na Twoje pytania 

Niniejszy arkusz najczęściej zadawanych pytań zawiera podsumowanie porad i 

dostępnych form wsparcia rządowego dla osób samozatrudnionych podczas 

epidemii koronawirusa (COVID-19). 

Aby uzyskać indywidualną poradę dotyczącą kwestii omawianych w 

niniejszym dokumencie FAQ lub innych aspektów prawa pracy, należy 

zadzwonić pod numer (028) 9024 4401 i poprosić o rozmowę z doradcą ds. 

prawa pracy. 

Co jeśli zacznę się czuć źle w pracy? 

Jeśli źle się poczujesz i rozwinie się u Ciebie nowy, ciągły kaszel lub wysoka 

temperatura, powinieneś pójść do domu. Powinieneś zostać tam i samodzielnie 

odizolować się przez siedem dni od momentu wystąpienia objawów. Jeśli mieszkasz 

z innymi osobami (rodziną lub współlokatorami), oni również muszą pozostać w 

domu przez czternaście dni od tej daty. Aby uzyskać porady lub wskazówki 

dotyczące opieki zdrowotnej, należy skorzystać z portalu internetowego NHS 111 

poświęconego koronawirusowi. 

Jakie wsparcie jest dostępne? 

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nowy program wsparcia dla niektórych osób 

samozatrudnionych w tym okresie. Program ten, znany jako Self-Employed Income 

Support Scheme, zapewnia comiesięczne bezpośrednie, podlegające 

opodatkowaniu dotacje pieniężne wpłacane na Twoje konto bankowe. Kwota dotacji 

wynosi 80% Twojego średniego miesięcznego dochodu do maksymalnej wysokości 

2.500 funtów miesięcznie. 

Aby zakwalifikować się do programu, musisz spełnić poniższe warunki: 

- Utracone zyski handlowe lub zyski spółki osobowej z powodu wybuchu epidemii. 

- Średni zysk handlowy w wysokości nie wyższej niż 50.000 funtów rocznie. 

https://111.nhs.uk/covid-19
https://111.nhs.uk/covid-19
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- Prowadzenie działalności handlowej w roku podatkowym 2019-20. 

- Złożyłeś lub masz zamiar złożyć deklarację podatkową za rok podatkowy 2018-

19. 

Ponadto, co najmniej połowa całkowitego dochodu musi pochodzić z 

samozatrudnienia i musisz mieć zamiar kontynuować działalność w roku 

podatkowym 2020-21. 

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę internetową 

rządu Zjednoczonego Królestwa poświęconą temu programowi, na której można 

sprawdzić swoje uprawnienia. 

Jak oblicza się mój średni miesięczny dochód? 

Średni miesięczny dochód będzie opierać się na dochodach zadeklarowanych w 

zeznaniach podatkowych z ostatnich trzech lat. Jeśli nie prowadzisz działalności 

gospodarczej na własny rachunek od trzech lat, HMRC sprawdzi Twoje zeznania 

podatkowe niezależnie od tego, jak długo pracujesz. Aby móc ubiegać się o udział w 

programie, wymaga się, żeby przedsiębiorca co najmniej złożył już lub zamierzał 

złożyć zeznanie podatkowe za rok 2019. 

Czy będę musiał to spłacić? 

Nie, to jest dotacja. Nie będziesz musiał jej spłacać. 

Samozatrudnienie rozpocząłem dopiero w roku 

podatkowym 2018-19. Czy moje zarobki będą obliczane na 

zasadzie proporcjonalności, jakbym pracował przez cały 

rok? 

Nie. Na przykład osoba, która pracowała na własny rachunek przez 6 miesięcy w 

roku podatkowym 2018-19 i zarobiła £10,000, będzie miała średni roczny dochód na 

poziomie £10,000 – a nie £20,000. 

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
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Pracuję jako freelancer, lub w ramach podobnej struktury 

pracy i otrzymuję płatności przez PAYE. Czy kwalifikuję się 

do tego programu? 

Nie. Powinieneś skontaktować się z firmą lub firmami, dla których pracujesz i 

poprosić je, aby umieściły Cię w rządowym programie zachowania pracy – urlopów 

tymczasowych (Coronavirus Job Retention (Furlough) scheme). 
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Jestem dyrektorem we własnej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością i płacę sobie przez dywidendy. Czy 

kwalifikuję się do tego programu? 

Nie. Powinieneś sprawdzić, jakie opcje są dostępne dla Ciebie poprzez system 

opieki społecznej (zob. poniżej) lub w ramach utworzonych programów wsparcia dla 

przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat programów wsparcia dla przedsiębiorstw 

można znaleźć tutaj. 

Potrzebuję wsparcia finansowego w chwili obecnej do 

momentu otrzymania mojej pierwszej płatności w ramach 

programu. Jakie inne wsparcie jest dostępne? 

Albo 

Nie kwalifikuję się do programu wsparcia dla 

samozatrudnionych. Jakie inne wsparcie jest dostępne? 

Jeśli nie jesteś w stanie pracować, możesz ubiegać się o zasiłek Universal Credit 

(UC). Możesz ubiegać się o „nowy” dodatek do zatrudnienia (ESA), samodzielnie lub 

jako dodatek do UC. Jeśli w oparciu o swoje zwykłe dochody nie kwalifikowałeś się 

wcześniej do otrzymywania zasiłku na dziecko (child benefit, CB), a Twoje dochody 

spadły, możesz również ubiegać się o CB.  

W odpowiedzi na sytuację wywołaną przez koronawirusa (COVID-19) rząd 

tymczasowo usunął „poziom minimalnego dochodu” dla UC, który normalnie ma 

zastosowanie do osób samozatrudnionych. 

Należy pamiętać, że zasiłki są bardzo złożoną kwestią. Gorąco zachęcamy do 

zasięgnięcia porady przed złożeniem wniosku o którekolwiek ze świadczeń, 

szczególnie jeśli już ubiegasz się o inne świadczenia. Możesz uzyskać bezpłatną, 

specjalistyczną poradę dotyczącą świadczeń z Law Centre NI dzwoniąc pod numer 

(028) 9024 4401 i rozmawiając z jednym z naszych doradców ds. ubezpieczeń 

społecznych. 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
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Możesz również kwalifikować się do programu pożyczek dla małych firm: 

Coronavirus Business Interruption Loan Scheme. Więcej informacji na temat 

programu można znaleźć tutaj. 

Jak mogę ubiegać się o zasiłki? 

Możesz ubiegać się o UC internetowo, tutaj. 

Aby ubiegać się o ESA, należy skontaktować się z centrum zasiłków pracowniczych i 

pomocniczych w Irlandii Północnej pod numerem telefonu 0800 085 6318. Więcej 

informacji na temat wnoszenia roszczenia o ESA można znaleźć tutaj. 

Prawdopodobnie nie będzie wymagany kontakt twarzą w twarz z urzędnikami przy 

ubieganiu się o którekolwiek z tych świadczeń w trakcie epidemii, chyba że pojawią 

się wyjątkowe okoliczności. 

Przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia zalecamy zasięgnięcie 

porady. 

Stoję w obliczu poważnych trudności finansowych. Czy 

jest coś jeszcze, co mogę zrobić? 

Jeśli Twoja sytuacja naraża Ciebie lub Twoją najbliższą rodzinę na znaczne ryzyko 

dla zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia, może istnieć możliwość 

zwrócenia się o pomoc do rządowego programu wsparcia finansowego. W tych 

okolicznościach możesz ubiegać się o uznaniową pomoc za pośrednictwem 

dedykowanej, bezpłatnej linii telefonicznej pod numerem 0800 587 2750. Możesz 

również złożyć wniosek o pomoc uznaniową, korzystając z formularza online 

dostępnego tutaj. 

Czy jest dostępna jakaś ulga podatkowa? 

Oprócz wsparcia dostępnego w ramach systemu świadczeń, rząd Zjednoczonego 

Królestwa zapewnił również pewne ulgi podatkowe dla osób samozatrudnionych. 

Jeśli płacisz podatek od towarów i usług (VAT), skorzystasz z odroczenia podatku 

VAT. Podatek VAT należny w dniu 20 marca 2020 r. jest obecnie należny w dniu 31 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/coronavirus-coronavirus-business-interruption-loan-scheme-small-businesses
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.nidirect.gov.uk/contacts/employment-and-support-allowance-centre
https://www.nidirect.gov.uk/publications/discretionary-support-form
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marca 2021 r. Natomiast płatności z tytułu podatku dochodowego należne w lipcu 

2020 r. w ramach systemu samodzielnych deklaracji podatkowych zostały odroczone 

do stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w publikacjach Law Centre 
były dokładne, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub ich 
konsekwencje. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być traktowane 
jako pełne i autorytatywne oświadczenie prawne. 

Law Centre NI działa wyłącznie na terenie Irlandii Północnej. Informacje zawarte w 
niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do prawa Irlandii Północnej. 

Podczas czytania dokumentów Law Centre NI prosimy zwrócić uwagę na datę ich 
publikacji, ponieważ przepisy mogły ulec zmianie od czasu ich opublikowania. 

 
© Law Centre NI 2020 


