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SPIS TREŚCI:  

1. Wprowadzenie – klik!  

2. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż – klik! 

3. Nowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – klik! 

4. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za okres lipiec – wrzesień – klik! 

5. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za miesiąc listopad – klik! 

6. Zwolnienie z pobierania opłaty targowej – klik! 

7. Bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych – klik! 

8. Dofinansowanie  wynagrodzeń pracowników od starosty – klik! 

9. Dofinansowanie  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych od 

starosty – klik! 

10. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy – klik!  

11. Zapewniamy pomoc – klik!  

 



 

WPROWADZENIE 

Przedsiębiorco, z tego alertu dowiesz się o istotnych elementach projektu ustawy 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „Branżowa Tarcza Antykryzysowa 6.0”).  

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 jest na etapie prac. Obecnie ustawa została 

skierowana do drugiego z trzech czytań sejmowych, a w dalszej perspektywie czasowej trafi do senatu. 

W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać, zanim nowe, obiecane pomoce zostaną 

ostatecznie uchwalone, a ustawa wejdzie w życie. O ostatecznym kształcie pakietu pomocowego 

Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 będziemy informować w drodze odrębnego alertu.  

Uproszczony schemat procesu legislacyjnego prezentuje się następująco: 

 

 

 

 

Niemniej już dziś warto zapoznać się z pomocami, z jakich będzie można skorzystać po wejściu 

Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 w życie.  

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA WYBRANYCH BRANŻ 

Z dodatkowego świadczenia postojowego będzie mógł skorzystać przedsiębiorca 

prowadzący działalność na dzień 30 września 2020 r., którego przychód uzyskany 

w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie co najmniej 40% niższy niż przychód 

uzyskany odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r. oraz którego rodzajem 

przeważającej działalności gospodarczej jest:  

▪ 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

▪ 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

▪ 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

▪ 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;  

▪ 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

▪ 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne; 

▪ 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

▪ 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów; 

▪ 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

▪ 74.20.Z – działalność fotograficzna; 

▪ 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

▪ 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

▪ 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

▪ 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna; 

▪ 86.90.D – działalność pogotowia ratunkowego; 
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▪ 93.11.Z – działalność obiektów sportowych; 

▪ 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

▪ 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem; 

▪ 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

▪ 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Jednorazowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł i nie podlega oskładkowaniu ani 

opodatkowaniu. Wnioski należy składać za pośrednictwem PUE ZUS.  

NOWA DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 wprowadza także nową dotację na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, udzielaną przez starostę. 

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.  

Projektowana dotacja jest w swym kształcie zbliżona do pożyczki z art. 15zzd Tarczy Antykryzysowej, 

na co jednoznacznie wskazują jej cechy, tj.: 

▪ nieoprocentowanie; 

▪ kwota do 5.000,00 zł; 

▪ okres zwrotu dotacji nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 

3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji; 

▪ dotacja podlega umorzeniu z mocy prawa bez obowiązku zwrotu pod warunkiem, że beneficjent 

wykonuje działalność gospodarzą przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji; 

▪ przychód z tytułu umorzenia dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu PIT i CIT.  

Niemniej katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację nie będzie tożsamy z tym, z jakim 

mieliśmy do czynienia na gruncie pożyczki z art. 15zzd Tarczy Antykryzysowej.  

Z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będą mogły 

skorzystać podmioty spełniające następujące warunki:  

1. Przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą bądź małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przy czym: 

1.1. mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, 

lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

1.2. małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów 



 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

 

2. Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r., tj. w dniu 

30 września przedsiębiorca nie mógł mieć zawieszonej działalności gospodarczej.  

 

3. Przychód uzyskany w październiku lub w listopadzie 2020 r. będzie co najmniej 40% niższy 

w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku bądź w listopadzie 2019 r.  

 

4. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jednym z niżej wskazanych kodów 

PKD jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej: 

 

▪ 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

▪ 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

na straganach i targowiskach; 

▪ 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

▪ 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach;  

▪ 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

▪ 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne; 

▪ 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

▪ 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów; 

▪ 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

▪ 74.20.Z – działalność fotograficzna; 

▪ 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

▪ 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

▪ 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych; 

▪ 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna; 

▪ 86.90.D – działalność pogotowia ratunkowego; 

▪ 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

▪ 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

▪ 93.11.Z – działalność obiektów sportowych; 

▪ 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

▪ 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem; 

▪ 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

▪ 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub 

w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

▪ 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

▪ 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

▪ 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 



 

Dodatkowo starosta będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli wydatkowania dotacji zgodnie 

z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczenia dotacji w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia dotacji.  

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA OKRES  

LIPIEC - WRZESIEŃ 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia 

z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. Tym samym opłacone należności, które zostaną zwolnione, będą 

podlegały zwrotowi przedsiębiorcy.  

Zwolnienie może uzyskać płatnik, który spełnia następujące warunki:  

1. Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

2. Przychód z prowadzonej działalności za pierwszy miesiąc kalendarzowy, na który złożony jest 

wniosek o zwolnienie, był niższy o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego 

w analogicznym miesiącu roku 2019.  

 

3. Płatnik prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jednym z poniższych kodów PKD jako 

rodzajem przeważającej działalności gospodarczej: 

 

▪ 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

▪ 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

▪ 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane; 

▪ 79.11.A – działalność agentów turystycznych; 

▪ 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki; 

▪ 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

▪ 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

▪ 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

▪ 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

▪ 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub 

w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

▪ 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

▪ 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

Wniosek do ZUS należy złożyć do dnia 30 listopada 2020 r. 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA MIESIĄC 

LISTOPAD 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku 

opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 



 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych za okres od dnia 01 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.  

Zwolnienie może uzyskać płatnik, który spełnia następujące warunki:  

1. Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

2. Przychód z prowadzonej działalności w listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej 40% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.  

 

3. Płatnik prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jednym z poniższych kodów PKD jako 

rodzajem przeważającej działalności gospodarczej: 

 

▪ 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

▪ 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

na straganach i targowiskach; 

▪ 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

▪ 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach;  

▪ 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

▪ 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne; 

▪ 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

▪ 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów; 

▪ 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

▪ 74.20.Z – działalność fotograficzna; 

▪ 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

▪ 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

▪ 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych; 

▪ 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna; 

▪ 86.90.D – działalność pogotowia ratunkowego; 

▪ 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

▪ 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

▪ 93.11.Z – działalność obiektów sportowych; 

▪ 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

▪ 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem; 

▪ 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

▪ 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub 

w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

▪ 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

▪ 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

▪ 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Wniosek do ZUS należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r. 



 

ZWOLNIENIE Z POBIERANIA OPŁATY TARGOWEJ 

Zgodnie z projektem Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0, w okresie od dnia 01 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa, o której mowa 

w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW Z FUNDUSZU 

GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

Przedsiębiorcy, którzy zanotowali co najmniej 15% lub 25% spadek obrotów 

gospodarczych (w zależności od metody liczenia spadku obrotów i miesięcy użytych do 

porównania) nadal mogą skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania do wynagrodzeń 

pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. dofinansowania 

udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.  

Z mocy art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „Tarcza Antykryzysowa”) dofinansowanie mogą 

uzyskać także te podmioty, które nie decydują się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego albo 

obniżonego wymiaru czasu pracy.  

Zgodnie z projektem Branżowej Tarczy Antykryzysowej wnioski o przyznanie świadczeń na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można składać do dnia 10 czerwca 2021 r. Z pomocy 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można skorzystać na okres 3 miesięcy, toteż 

wniosek mogą złożyć ci przedsiębiorcy, którzy dotychczasowo nie skorzystali z tej pomocy. 

Jeżeli pracodawca otrzymał już dofinansowanie z FGŚP, to kolejny wniosek może złożyć na rzecz tych 

pracowników, dla których wcześniej nie wnioskował o wsparcie.  

DOFINANSOWANIE  WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OD STAROSTY 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej przewiduje, że wniosek o dofinansowanie 

wynagrodzeń przez starostę, o którym mowa w art. 15zzb Tarczy Antykryzysowej, może 

zostać złożony do dnia 10 czerwca 2021 r. Wobec powyższego możliwe jest, że 

dyrektorzy właściwych powiatowych urzędów pracy ogłoszą ponowne nabory wniosków.  

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zanotował co najmniej 30% spadek obrotów 

gospodarczych i dotychczasowo nie skorzystał z tego dofinansowania. 

Jeżeli pracodawca otrzymał już dofinansowanie od starosty, to kolejny wniosek może złożyć na rzecz 

tych pracowników, dla których wcześniej nie wnioskował o wsparcie.  

DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ 

SAMOZATRUDNIONYCH OD STAROSTY 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej przewiduje, że wniosek o dofinansowanie 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych od starosty, 

o którym mowa w art. 15zzc Tarczy Antykryzysowej, może zostać złożony do dnia 10 



 

czerwca 2021 r. Wobec powyższego możliwe jest, że dyrektorzy właściwych powiatowych urzędów 

pracy ogłoszą ponowne nabory wniosków.  

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zanotował co najmniej 30% spadek obrotów 

gospodarczych i dotychczasowo nie skorzystał z tej pomocy. 

POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY 

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej przewiduje, że wniosek o pożyczkę na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 15zzd Tarczy Antykryzysowej, może zostać złożony do dnia 10 czerwca 

2021 r. Wobec powyższego możliwe jest, że dyrektorzy właściwych powiatowych urzędów 

pracy ogłoszą ponowne nabory wniosków.  

Z pożyczki może skorzystać przedsiębiorca, który dotychczasowo nie skorzystał z tej pomocy. 

ZAPEWNIAMY POMOC  

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień́ pracodawcy w związku z epidemią 

COVID-19 odpowiedzą̨ prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.  

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony PRAWODZIALA.PL – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ 

LEGAL sp. k. w celu pozostawania na bieżąco z informacjami dot. tarczy antykryzysowej, a ponadto 

także w celu zapoznania się̨ z pozostałymi prawnymi materiałami, mającymi ułatwić ́przedsiębiorcom 

funkcjonowanie w dobie epidemii.  

Masz pytania?  
NAPISZ: alert@filipiakbabicz.com 

 

 

 

dr Anna Wilińska-Zelek 

adwokat 
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Zuzanna Stocka 

prawnik 

z.stocka@filipiakbabicz.com                                                            
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