
 

 

 

Wsparcie pomostowe II, wsparcie listopadowe, praca w przejściowo 
niepełnym wymiarze godzin 

Szanowni przedsiębiorcy 

Jesteśmy świadomi wyzwań przed jakimi stoją Państwo w obecnej sytuacji. Z tego powodu w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby zachęcamy do składania wniosków o rządowe wsparcie w ramach opisanych 
poniżej programów pomocowych. 

Wsparcie pomostowe II                                                                                                                       
Wsparcie pomostowe to dotacja udzielana w przypadku spadku obrotów spowodowanego 
koronawirusem. Wsparcie pomostowe II dotyczy miesięcy wrzesień do grudnia 2020 roku. Wnioski 
dotyczące tego okresu czasu można składać od zaraz. W celu złożenia wniosku o wsparcie pomostowe 
prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym, rewidentem gospodarczym, biegłym rewidentem lub 
adwokatem. 

Wsparcie listopadowe                                                                                                                               
Rząd federalny udziela potrzebującym przedsiębiorstwom oraz samozatrudnionym „wsparcia 
listopadowego”. Jest to szybka i prosta do uzyskania pomoc w formie dotacji. Dotacja wynosi 75% 
przeciętnego obrotu z listopada 2019 roku, liczonego za każdy dzień, w którym z powodu koronawirusa 
niemożliwe było prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dla samozatrudnionych istnieje alternatywna możliwość uzyskania dotacji na podstawie przeciętnego 
miesięcznego obrotu w roku 2019. Uprawnieni do składania wniosków, którzy rozpoczęli działalność 
gospodarczą po 31 października 2019 roku mogą otrzymać dotację na podstawie obrotów z 
października 2020 roku lub na podstawie średniego miesięcznego obrotu od momentu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 

Ważne!                Termin składania wniosków o wsparcie pomostowe II i wsparcie listopadowe 
upływa 31.01.2021 roku 

Ważne! Wnioski o wyżej wymienione formy wsparcia mogą być składane jedynie 
przez doradcę podatkowego, rewidenta gospodarczego, biegłego rewidenta 
lub adwokata 

Ważne! Doradcę podatkowego lub rewidenta gospodarczego można znaleźć na 
stronie internetowej:  https://www.dstv.de/suchservice/steuerberater-suchen                              

Ważne! Szczególowe informacje oraz opis procesu składania wniosków można 
znaleźć na stronie internetowej:                                 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  

 

 

Praca w przejściowo niepełnym wymiarze godzin                                                                                      
Praca w przejściowo niepełnym wymiarze godzin umożliwi dalsze zatrudnienie Państwa pracowników także 
w okresie, kiedy przejściowo nie ma dla nich wystarczająco dużo pracy. W takim okresie otrzymują Państwo 
zwrot częśći wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo dokonywany jest ryczałtowy zwrot składek na 
ubezpieczenia społeczne z odliczeniem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.   
 

Ważne!   Składanie wniosków o pracę w przejściowo niepełnym wymiarze godzin:                        
         https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/  
 

Pytania należy kierować do: 
 

Arbeitgeberservice (Serwis dla pracodawców)   EMI Centrum doradcze  
E-Mail: Dessau-Rosslau.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de emi@eplan-consult.de  
Tel.: 0800/4 5555 20      0391/288 98 958 


