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ALERT PRAWNY 

BRANŻOWA POMOC PUBLICZNA 

                                                  

SPIS TREŚCI:  

1. Wprowadzenie – klik!  

2. Bezzwrotne branżowe dofinansowanie 2000 PLN na pracownika – klik!  

3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – klik!  

4. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za okres grudzień - styczeń – klik! 

5. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za styczeń 2021 – klik! 

6. Ponowne świadczenie postojowe dla wybranych branż – klik! 

7. Branżowa Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikrofirm – klik!  

8. Branżowa Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla MŚP – klik!   

9. Zapewniamy pomoc – klik!  

 



 

Strona 2 z 7 

WPROWADZENIE 

Alert zawiera skrótowe przedstawienie instrumentów pomocy publicznej dedykowanych 

przedsiębiorcom z branż szczególnie poszkodowanych przez COVID-19. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 („rozporządzenie”) dostosowano 

obecne instrumenty pomocowe do sytuacji, w jakiej znalazły się poszkodowane branże. Rozporządzenie 

wprowadza dwie kluczowe zmiany: 

1) wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowania lub zwolnienia; 

2) rozszerzenie pomocy w szczególności o 6 kodów PKD z obszaru branży hotelarskiej 

i turystycznej, tj.: 

▪ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

▪ 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

▪ 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe; 

▪ 79.11.A Działalność agentów turystycznych; 

▪ 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

▪ 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy. 

I. 

BEZZWROTNE BRANŻOWE DOFINANSOWANIE  2000 PLN NA PRACOWNIKA 

 

1. Wartość pomocy: 2000 PLN na pracownika przez łączny okres 3 miesięcy 

2. Dla kogo: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca 

3. Warunek uzyskania pomocy: przychód wnioskodawcy uzyskany w jednym z trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego 

4. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2021 r.  

Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności 

gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden z poniższych 

kodów PKD:  

▪ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

▪ 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

▪ 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 

▪ 79.11.A Działalność agentów turystycznych;  

▪ 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.  

 

Jednocześnie do dnia 28 lutego 2021 r., na warunkach dotychczasowych, o czym pisaliśmy tutaj – klik!, 

wsparcie mogą otrzymać podmioty prowadzące działalność w następujących branżach (jako działalność 

przeważająca): 

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.81.Z, 47.89.Z) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.39.Z) 

▪ Film, fotografia, muzyka (PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 

▪ Branża turystyczna (PKD 77.21.Z, 79.90.A) 

https://filipiakbabicz.com/prawodziala/wp-content/uploads/2020/12/BRANZ%CC%87OWA-TARCZA-ANTYKRYZYSOWA.pdf
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▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

▪ Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z) 

 

II. 

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

1. Wartość pomocy: 5000 PLN 

2. Dla kogo: mikro i mały przedsiębiorca 

3. Warunek uzyskania pomocy: przychód  uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 

w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego 

4. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2021 r.  

Dotację może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej, 

oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden z poniższych kodów PKD:  

▪ Branża hotelarsko-turystyczna (PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 77.21.Z, 

79.90.A) 

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.81.Z, 47.89.Z) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.39.Z, 52.23.Z) 

▪ Film, fotografia, muzyka (PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 

▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

▪ Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z) 

 

III. 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA OKRES 

GRUDZIEŃ – STYCZEŃ  

 

1. Wartość pomocy: zwolnienie za okres 01 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. 

Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.  

2. Dla kogo: płatnik składek 
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3. Warunek uzyskania pomocy – przychodowy: przychód uzyskany w jednym z dwóch 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 

roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 01 listopada 2020 r. 

4. Warunek uzyskania pomocy – rozliczeniowy: przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub 

imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. do dnia 28 

lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

5. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2021 r.  

Zwolnienie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności 

gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden z poniższych 

kodów PKD:  

▪ Branża hotelarsko-turystyczna (PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 77.21.Z, 

79.90.A) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z) 

▪ Film, fotografia, muzyka (PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 

▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

▪ Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z) 

 

IV.  

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS DLA WYBRANYCH BRANŻ ZA STYCZEŃ 2021 

 

1. Wartość pomocy: zwolnienie za okres 01 stycznia – 31 stycznia 2021 r. Opłacone należności 

z tytułu składek podlegają zwrotowi.  

2. Dla kogo: płatnik składek 

3. Warunek uzyskania pomocy – przychodowy: przychód uzyskany w jednym z dwóch 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 

roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 01 listopada 2020 r. 

4. Warunek uzyskania pomocy – rozliczeniowy: przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub 

imiennych raportów miesięcznych należnych za styczeń 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r., chyba 

że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

5. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2021 r.  

Zwolnienie może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem przeważającej działalności 

gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, był jeden z poniższych 

kodów PKD:  

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.81.Z, 47.89.Z). 
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V. 

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA WYBRANYCH BRANŻ 

 

1. Wartość pomocy: 2080 PLN 

2. Dla kogo: samozatrudniony – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność 

3. Warunek uzyskania pomocy: przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego 

4. Termin składania wniosków: najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został 

zniesiony ogłoszony stan epidemii 

Ponowne świadczenie postojowe – dwukrotnie – może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem 

przeważającej działalności gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, 

był jeden z poniższych kodów PKD:  

▪ Branża hotelarsko-turystyczna (PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 77.21.Z, 

79.90.A) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.39.Z) 

▪ Film, fotografia, muzyka (PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 

▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

▪ Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z) 

Ponowne świadczenie postojowe – jednokrotnie – może uzyskać przedsiębiorca, którego przedmiotem 

przeważającej działalności gospodarczej, oznaczonym na dzień 30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON, 

był jeden z poniższych kodów PKD:  

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.81.Z, 47.89.Z). 

 

VI. 

BRANŻOWA TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 DLA MIKROFIRM 

 

1. Wartość pomocy: 18.000 lub 36.000 PLN na zatrudnionego 

2. Dla kogo: mikrofirma 

3. Warunek uzyskania pomocy – przychodowy: przychód uzyskany w okresie 01 kwietnia 

2020 r. – 31 grudnia 2020 r. lub 01 października 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. był niższy co 

najmniej o 30% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie roku 

poprzedniego 

4. Termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2021 r.  
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Subwencję finansową dla mikrofirm może uzyskać przedsiębiorca, który na dzień (i) 31 grudnia 2019 r. 

oraz (ii) 01 listopada 2020 r. oraz (iii) na dzień złożenia wniosku wykonywał działalność gospodarczą 

w jednym lub więcej poniżej wskazanych kodów PKD (niekonieczne jako działalność 

przeważającą): 

▪ Druk (PKD 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z) 

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z) 

▪ Branża hotelarsko-turystyczna (PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 77.21.Z, 

79.90.A, 79.90.B) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.39.Z) 

▪ Film, fotografia (PKD 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 

▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

▪ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 

VII. 

BRANŻOWA TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 DLA MŚP 

 

1. Wartość pomocy: do 70% kosztów stałych przedsiębiorcy za okres 01 listopada – 31 grudnia 

2020 r. oraz 01 stycznia – 31 marca 2021 r. (prognoza) 

2. Dla kogo: mały i średni przedsiębiorca 

3. Warunek uzyskania pomocy – przychodowy: przychód uzyskany w okresie 01 kwietnia 

– 31 grudnia 2020 r. lub 01 października. – 31 grudnia 2020 r. był niższy co najmniej o 30% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz przychód 

uzyskany w okresie 01 listopada – 31 grudnia 2020 r. lub 01 stycznia 2021 r. – 31 marca 2021 r. 

był niższy co najmniej o 30% odpowiednio w stosunku do 01 listopada – 31 grudnia 2019 r. 

lub 01 stycznia 2019 r. – 31 marca 2019 r. 

4. Termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2021 r.  

Subwencję finansową dla MŚP może uzyskać przedsiębiorca, który na dzień (i) 31 grudnia 2019 r. oraz 

(ii) 01 listopada 2020 r. oraz (iii) na dzień złożenia wniosku wykonywał działalność gospodarczą 

w jednym lub więcej poniżej wskazanych kodów PKD (niekonieczne jako działalność 

przeważającą): 

▪ Druk (PKD 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z) 

▪ Sprzedaż detaliczna (PKD 47.71.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z) 

▪ Branża hotelarsko-turystyczna (PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 77.21.Z, 

79.90.A, 79.90.B) 

▪ Gastronomia (PKD 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z) 

▪ Transport (PKD 49.39.Z) 

▪ Film, fotografia (PKD 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z) 
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▪ Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.B) 

▪ Lecznictwo, fizjoterapia (PKD 86.90.A, 86.90.D) 

▪ Kultura (PKD 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z) 

▪ Sport (PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z) 

▪ Rozrywka (PKD 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B) 

▪ Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

▪ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 

▪ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

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.  

 

 

 

Marzena Rosler-Borakiewicz 

radca prawny | starszy prawnik 

m.rosler@filipiakbabicz.com  

Jakub Jankowiak 

aplikant radcowski | prawnik 

j.jankowiak@filipiakbabicz.com 

Zuzanna Stocka 

aplikant radcowski | prawnik 

z.stocka@filipiakbabicz.com 

 

http://prawodziala.pl/
http://prawodziala.pl/
mailto:m.rosler@filipiakbabicz.com
mailto:j.jankowiak@filipiakbabicz.com
mailto:z.stocka@filipiakbabicz.com

