ALERT PRAWNY
„BRANŻOWA” TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0
SPIS TREŚCI:
1. Wprowadzenie – klik!
2. Bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych – klik!
3. Bezzwrotne branżowe dofinansowanie 2000 PLN na pracownika – klik!
4. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż z art. 15zs 1 – klik!
5. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż z art. 15zs 2 – klik!
6. Dodatkowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców z art. 15zs 3 – klik!
7. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – klik!
8. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za okres lipiec – wrzesień – klik!
9. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za miesiąc listopad – klik!
10. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla zleceniobiorców za okres styczeń – kwiecień 2021 roku
– klik!
11. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników od starosty – klik!
12. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych od
starosty – klik!
13. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy – klik!
14. Projekt Branżowej Tarczy Finansowej 2.0 – klik!
15. Zapewniamy pomoc – klik!

WPROWADZENIE

I.
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) mogą skorzystać
z bezzwrotnego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na łączny okres trzech
miesięcy.
Wartość dofinansowania uzależniona jest od liczby pracowników oraz wysokości ich wynagrodzeń.
W zależności od podstawy wnioskowania o dofinansowanie możliwe jest uzyskanie środków:
(1) w warunkach wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy
(art. 15g Tarczy Antykryzysowej) lub
(2) bez konieczności wprowadzania jednego z ww. stanów (art. 15gg Tarczy Antykryzysowej).
Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można składać do
dnia 10 czerwca 2021 r.
Jeżeli pracodawca otrzymał już dofinansowanie z FGŚP, to kolejny wniosek może złożyć na rzecz tych
pracowników, dla których wcześniej nie wnioskował o wsparcie.

II.
BEZZWROTNE BRANŻOWE DOFINANSOWANIE 2000 PLN NA PRACOWNIKA
Przedsiębiorcy z branż dotkniętych ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej,
których przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy
co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym
miesiącu roku poprzedniego, mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracowników w kwocie 2000 zł na jednego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest na
łączny okres trzech miesięcy.
Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można składać do
dnia 28 lutego 2021 r.
Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności
gospodarczej, oznaczony na dzień 30 września 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden
z poniższych kodów PKD:
•

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 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
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
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
59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

•

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

III.
DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA WYBRANYCH BRANŻ Z ART. 15zs1
Przedsiębiorca, który skorzystał ze świadczenia postojowego, może uzyskać dodatkowe
świadczenie postojowe, jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku, był niższy o 75% w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 2019.
Dodatkowe świadczenie postojowe może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem
przeważającej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów PKD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jednorazowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł i nie podlega oskładkowaniu ani
opodatkowaniu. Wnioski należy składać za pośrednictwem PUE ZUS.

IV.
DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA WYBRANYCH BRANŻ Z ART. 15zs 2
Przedsiębiorca, który skorzystał ze świadczenia postojowego, może uzyskać dodatkowe
świadczenie postojowe, jeżeli przychód z działalności uzyskany październiku lub listopadzie 2020 r.
był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku
lub listopadzie 2019 r.
Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności
gospodarczej, oznaczony na dzień 30 września 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden
z poniższych kodów PKD:
•
•
•

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach
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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
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
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
59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
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.

V.

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW Z ART. 15zs3
Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie
usług, nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, przysługuje jednorazowe dodatkowe
świadczenie postojowe, jeżeli przychód z tej umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez GUS (dla III kwartału 2020 r. 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wynosi 15.506,79 zł).
Świadczenie jest przeznaczone dla osób uzyskujących przychód na podstawie ww. umowy z tytułu:
•

•
•
•
•

działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa
artystycznego i sztuki ludowej;
działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych;
usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług
w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych;
usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez
przewodników muzeów.

Jednorazowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł i nie podlega oskładkowaniu ani
opodatkowaniu. Wnioski należy składać za pośrednictwem PUE ZUS.

VI.
DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA
GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

DZIAŁALNOŚCI

Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca z branży dotkniętej ograniczeniami
prowadzenia działalności gospodarczej, którego przychód uzyskany w październiku albo
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% od przychodu uzyskanego odpowiednio
w październiku albo listopadzie 2019 r., może ubiegać się o dotację w kwocie 5000 zł na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
Dotacja jest bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność w okresie 3 miesięcy od jej
uzyskania. Wniosek o dotację można złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności
gospodarczej, oznaczony na dzień 30 września 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden
z poniższych kodów PKD:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 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
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
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
59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

VII.
ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA OKRES
LIPIEC - WRZESIEŃ
Ustawodawca uzupełnił katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania
składek ZUS w okresie 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który skorzysta ze
zwolnienia, otrzyma zwrot składek opłaconych za ten okres.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uzyskanie przychodu w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za
który składany jest wniosek, niższego co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w
tym samym miesiącu 2019 r.
Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie do dnia 15 stycznia 2021 r., jeżeli na dzień
złożenia wniosku prowadzi działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako
rodzaj przeważającej działalności, kodem:
•
•

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

VIII.
ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA MIESIĄC
LISTOPAD
Przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie
01 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uzyskanie przychodu w listopadzie 2020 r. niższego co najmniej
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
Zwolnienie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności
gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 września 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden
z poniższych kodów PKD:
•

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 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
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
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
59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

•

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

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

IX.
ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA ZLECENIOBIORCÓW ZA OKRES
STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2021 ROKU
Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę
o świadczenie usług może uzyskać zwolnienie z obowiązku obliczania, potrącania
z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia, należnych z tytułu wykonywania
ww. umowy w okresie styczeń – kwiecień 2021 r.
Zwolnienie przysługuje pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:
1) umowa została zawarta w okresie 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
2) łączny przychód zleceniobiorcy z tytułu ww. umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku nie był wyższy niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału, ogłaszanego przez GUS;
3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Wniosek o zwolnienie należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
Zwolnienie jest przeznaczone dla osób uzyskujących przychód na podstawie ww. umowy z tytułu:
•

•
•
•
•

działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa
artystycznego i sztuki ludowej;
działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych;
usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług
w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych;
usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez
przewodników muzeów.

X.
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OD STAROSTY
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń przez starostę, o którym mowa w art. 15zzb Tarczy
Antykryzysowej, może zostać złożony do dnia 10 czerwca 2021 r.

Nabór wniosków następuje po ogłoszeniu tej okoliczności przez dyrektorów właściwych powiatowych
urzędów pracy.
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.

XI.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ
SAMOZATRUDNIONYCH OD STAROSTY
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.
Nabór wniosków następuje po ogłoszeniu tej okoliczności przez dyrektorów właściwych powiatowych
urzędów pracy.
Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zanotował co najmniej 30% spadek obrotów
gospodarczych i dotychczasowo nie skorzystał z tej pomocy.

XII.
POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY
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.
Nabór wniosków następuje po ogłoszeniu tej okoliczności przez dyrektorów właściwych powiatowych
urzędów pracy.
Z pożyczki może skorzystać przedsiębiorca, który dotychczasowo nie skorzystał z tej pomocy.

XIII.
PROJEKT BRANŻOWEJ TARCZY FINANSOWEJ 2.0
Polski Fundusz Rozwoju przedstawił główne założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, którego celem
jest udzielenie pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniami wykonywania

działalności gospodarczej w związku z COVID-19. Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany ostateczny
kształt programu, toteż niżej wskazane dane należy traktować w sposób wstępny i informacyjny, z
uwzględnieniem zastrzeżenia, że poszczególne elementy programu mogą ulec zmianie.
Założenia pomocy z Tarczy Finansowej 2.0 prezentują się następująco:
1) Umorzenie 100% subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla MŚP z branż
dotkniętych ograniczeniami wykonywania działalności gospodarczej;
2) Subwencja finansowa w kwocie 18.000 zł lub 36.000 zł na zatrudnionego dla mikrofirm,
która po spełnieniu określonych warunków może być w całości bezzwrotna;
3) Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej
w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla małych
i średnich przedsiębiorców, które po spełnieniu określonych warunków może być w całości
bezzwrotne;
4) Aktualizacja warunków Traczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców i wydłużenie
istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym
okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
Pomoc, z jakiej będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, będzie uzależniona od wielkości firmy
(z uwzględnieniem przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych), wielkości zatrudnienia, predykacji
kosztów stałych oraz spadku przychodów.
Z Tarczy Finansowej 2.0 będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający w następujących
branżach (z zastrzeżeniem PFR, że katalog może ulec zmianie):
▪
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▪

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
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

▪
▪

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ZAPEWNIAMY POMOC
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące pomocy publicznej 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.
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