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Tarcza 6.0
Nowe wsparcie dla wybranych branż
W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż szczególnie
dotkniętych epidemią COVID-19. Dotyczy to m.in. branży gastronomicznej, weselnej,
fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska),
kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i
edukacyjnej. Początkowy katalog branż objętych pomocą rozszerzono m.in. o
przedsiębiorstwa cateringowe, transportowe, sklepy obuwnicze, pralnie, wynajem i
dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych, zajmujące się organizacją
przedsięwzięć artystycznych i niektórych form działalności rozrywkowej i
rekreacyjnej, a także prowadzących ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego. Wsparcie
ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

Rodzaje wsparcia
A. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż
B. Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą
C. Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej
D. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż
E. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców
F. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020

A. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż
obowiązuje od dnia 19 grudnia 2020 roku
A.1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca,
który:
1) na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności
kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z,
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z,74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A,
82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
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(PKD: 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z),
2) osiągnął przychód z działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, w jednym
z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, niższy (w następstwie
wystąpienia COVID-19) o co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w
miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
3) do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo regulował zobowiązania
podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca ma umowę z ZUS lub
decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub
korzysta z odroczenia terminu płatności),
4) nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
5) nie jest podmiotem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego lub
likwidacyjnego.
A.2. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września
2020 roku.
A.3. Kod PKD można sprawdzić w wyszukiwarce, link:
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
link do rejestru REGON:
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
(w wyszukiwarce po wpisaniu swojego nr REGON, NIP lub KRS i wyświetleniu się
danych przedsiębiorcy, należy kliknąć na podświetlony numer REGON i przewinąć
stronę na dół do ostatniej ramki „PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD” i rozwinąć listę –
pojawią się ramki - górna zawiera symbol i nazwę „DZIAŁALNOŚĆ PRZEWAŻĄJĄCA WG
PKD”).
A.4. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami pozostaje z
pracodawcą w stosunku pracy oraz odpowiednio osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z
tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.
A.5. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z
innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
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A.6. Wysokość dofinansowania wynosi miesięcznie 2.000 zł do wynagrodzenia
jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
A.7. Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3. miesięcy kalendarzowych,
przypadających od miesiąca złożenia wniosku, i jest przekazywane w miesięcznych
transzach.
A.8. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było
wyższe niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku,
2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Uwaga,
przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie
może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez
okres objęty dofinansowaniem.
A.9. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być
składane do 28 lutego 2021 roku.
A. 10. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze
względu na siedzibę pracodawcy tylko w formie elektronicznej.

B. Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą
obowiązuje od dnia 30 grudnia 2020 roku
B.1. Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje,
jeżeli łącznie przedsiębiorca spełnia następujące warunki:
1) na dzień 30 września 2020 roku prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą
oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z,
47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z,
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,
2) skorzystał ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych, czyli
otrzymał co najmniej jedno świadczenie,
3) przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był
niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 roku.
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B.2. Dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca otrzyma w takiej samej
wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2.080 zł albo 1.300
zł).
B.3. Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) można złożyć wyłącznie
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, link:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan
epidemii.

C. Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej –
rozszerzenie numerów PKD
obowiązuje od dnia 30 grudnia 2020 roku
C.1. Przedsiębiorcami uprawnionymi do wsparcia są prowadzący działalność zgodnie z
kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z,
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.
C.2. W celu otrzymania wsparcia, przedsiębiorca powinien spełniać poniższe warunki:
1) skorzystał już ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych
(otrzymał co najmniej jedno świadczenie),
2) przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej
o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym
w 2019 roku.
C.3. Dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca otrzyma w takiej samej
wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2.080 zł albo 1.300
zł). Dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy.

D. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż
obowiązuje od dnia 30 grudnia 2020 roku
D.1. Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje,
jeżeli łącznie przedsiębiorca spełnia następujące warunki:
1) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj
przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej,
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2) skorzystał już ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych
(otrzymał co najmniej jedno świadczenie),
3) przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był
niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 roku.
D.2. Dodatkowe świadczenie postojowe wyniesie tyle co wcześniej wypłacone
świadczenie postojowe (czyli 2.080 zł albo 1.300 zł).
D.3.Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) można złożyć wyłącznie
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3.
miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

E. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców
obowiązuje od dnia 19 grudnia 2020 roku
E.1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.
E.2. Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu
przedsiębiorcy, który:
1) na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną
według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,
85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej,
2) uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w
październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40 % w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku,
3) nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.
E.3. Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) 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).
E.4. Mały przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
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1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) 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
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
E.5. Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5.000 zł i można ją
otrzymać tylko raz.
E.6. Dotacja:
1) nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3. miesięcy od dnia udzielenia dotacji,
2) będzie podlegała zwrotowi, w szczególności, jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją
niezgodnie z przeznaczeniem; (starosta może przeprowadzić kontrolę wobec
mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w
okresie 3. lat liczonych od dnia udzielenia dotacji).
E.7.Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.
E.8. Wniosek o dotację należy złożyć elektronicznie do powiatowego urzędu pracy
(PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po
ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

F. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020
obowiązuje od dnia 19 grudnia 2020 roku
F.1. Prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc listopad przysługuje
przedsiębiorcy, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
1) był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku,
2) na dzień 30 września 2020 roku prowadził przeważającą działalność oznaczoną
kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A,
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z
w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach
lecznictwa uzdrowiskowego,
3) przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w
listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie 2019 roku,
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4) złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane
we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku (chyba że jest zwolniony z
obowiązku ich składania).
F.2. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych należne za listopad 2020
roku.
F.3. Zwolnienie następuje na wniosek płatnika, który powinien zostać przekazany do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.
F.4. Zwolnienie będzie przysługiwać niezależnie od tego czy zostały opłacone składki
za okres wskazany we wniosku. Jeżeli płatnik opłacił składki, ale spełnia warunki, aby
zwolnić go z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania
składek może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli
nie ma zaległości w ZUS.
F.5. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie,
przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, link:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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