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A. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – Wojewódzki Urząd Pracy
1. Przyznaje się świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy:
1) który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z (na podstawie danych
zawartych w rejestrze REGON),
2) którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli dla
wniosku składanego w marcu jest to: grudzień 2019, styczeń 2020 lub luty 2020) był
niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 % w stosunku do
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (czyli analogicznie w stosunku do:
listopada 2019, grudnia 2019 lub stycznia 2020) lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego (czyli w stosunku do grudnia 2018, stycznia 2019 lub lutego 2019) lub
we wrześniu 2020 r.
2. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, mogą być składane
do dnia 31 marca 2021 r.

B. Świadczenie postojowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1. Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe osobie

1) prowadzącej na dzień 30 listopada 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą
oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
b) 91.02.Z,
c) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.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, 79.11.A, 79.12.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, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.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
- (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON)
2) której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli dla
wniosku składanego w marcu jest to: styczeń 2020 lub luty 2020) był niższy co
najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (czyli
analogicznie w stosunku do: grudnia 2019 lub stycznia 2020) lub w analogicznym
miesiącu roku poprzedniego (czyli w stosunku do stycznia 2019 lub lutego 2019) lub
we wrześniu 2020 r.
2. Świadczenie przysługuje:
1) jednokrotnie - w przypadku, o którym mowa w pkt. 1.a),
2) maksymalnie dwukrotnie - w przypadku, o którym mowa w pkt. 1.b),
3) maksymalnie trzykrotnie - w przypadku, o którym mowa w pkt. 1.c).

C. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy
1. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
przysługuje przedsiębiorcy:
1) posiada status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą
Prawo przedsiębiorców),
2) który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną
według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

b) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.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, 79.11.A, 79.12.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, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.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
- (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON)
3) którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (czyli dla wniosku składanego w
marcu jest to: luty 2020) był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzednim (czyli w stosunku do: stycznia 2020) lub w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego (czyli w stosunku do: lutego 2019) lub we
wrześniu 2020 r.
4) który nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący
dzień 30 listopada 2020 r.
2. Dotacja może być udzielona:
1) dwukrotnie - przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt. 1.2.a),
2) trzykrotnie - przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt. 1.2.b).
3. Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają do dnia 31 maja 2021
roku.
4. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym
wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może
zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

D. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych - ZUS
1. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych odpowiednio:
1) za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo
2) za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

2. Zwalnia się płatnika należności z tytułu składek wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za te okresy płatnika składek:
1) prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną według PKD
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
b) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.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, 79.11.A,
79.12.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, 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
- (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON)
2) którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli dla
wniosku składanego w marcu jest to: styczeń 2020 lub luty 2020) był niższy co
najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (czyli
analogicznie w stosunku do: grudnia 2019 lub stycznia 2020) lub w analogicznym
miesiącu roku poprzedniego (czyli w stosunku do stycznia 2019 lub lutego 2019) lub
we wrześniu 2020 r.,
3) jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
3. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
4. Zwalnia się płatnika należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za ten okres płatnika składek:
1) prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną według PKD
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z,
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.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, 79.11.A, 79.12.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, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.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,
- (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON)

2) którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli dla
wniosku składanego w marcu jest to: styczeń 2020 lub luty 2020) był niższy co
najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (czyli
analogicznie w stosunku do: grudnia 2019 lub stycznia 2020) lub w analogicznym
miesiącu roku poprzedniego (czyli w stosunku do stycznia 2019 lub lutego 2019) lub
we wrześniu 2020 r.,
3) jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
5. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest
przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych
za:
1) styczeń 2021 r. - w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.1.a),
2) grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. - w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.1.b),
3) luty 2021 r. - w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1.
- nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z
obowiązku ich składania.
7. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik
składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30
kwietnia 2021 r.

E. Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007 (wyciąg)
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
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z
55.30.Z
56.10.A
56.10.B
56.21.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Ruchome placówki gastronomiczne
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
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
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
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
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

