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TARCZA BRANŻOWA  

OMÓWIENIE  

Wrocław, 14 grudnia 2020 r. 

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, 

które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie 

niektórych gałęzi gospodarki. Obostrzeniami zostały objęte branże, których działalność uznana została 

za mogącą sprzyjać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności 

społeczeństwa i liczby kontaktów społecznych, w tym branża gastronomiczna, fitness, targowa, 

rozrywkowa, rekreacyjna, estradowa, filmowa, fotograficzna i fizjoterapeutyczna.  

 

Z tego powodu rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do ustawy z dnia 2 marca o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) i uchwaleniu  

tzw. tarczy branżowej. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 19 listopada 2020 r. Natomiast 

9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto część poprawek Senatu i ustalono 

ostateczny tekst ustawy. Obecnie tarcza branżowa czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie  

w Dzienniku Ustaw, co jest warunkiem jej wejścia w życie. 

  

Poniżej przedstawiamy główne założenia tzw. tarczy branżowej, znane na dzień przygotowania 

niniejszego opracowania. Dla Państwa udogodnienia kolorem czarnym zaznaczyliśmy rozwiązania, 

które obecne były w ustawie na dzień jej uchwalenia. Kolorem czerwonym oznaczyliśmy zmiany  

oraz uzupełnienia wprowadzone do ustawy po rozważeniu przez Sejm stanowiska Senatu. 

 

 

Zespół SDZLEGAL Schindhelm  
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➔ NOWE ZWOLNIENIE Z ZUS 

 

W tarczy branżowej przewiduje się zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na: 

a) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

b) Fundusz Pracy, 

c) Fundusz Solidarnościowy, 

d) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

e) Fundusz Emerytur Pomostowych, 

za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r (wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc).  

 

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z ZUS, będą musieli spełnić łącznie trzy 

warunki: 

 

I. na dzień 30 września 2020 r. prowadzić, jako rodzaj przeważającej działalności, działalność 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jednym z następujących kodów: 

1) 47.71.Z (tj. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 

2) 47.72.Z (tj. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach); 

3) 47.81.Z (tj. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona  

na straganach i targowiskach); 

4) 47.82.Z (tj. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona  

na straganach i targowiskach); 

5) 47.89.Z (tj. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  

i targowiskach); 

6) 49.32.Z (tj. działalność taksówek osobowych); 

7) 49.39.Z (tj. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany); 

8) 56.10.A (tj. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 

9) 56.10.B (tj. ruchome placówki gastronomiczne); 

10) 56.21.Z [tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(catering)]; 

11) 56.29.Z (tj. pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 

12) 56.30.Z (tj. przygotowywanie i podawanie napojów); 

13) 59.11.Z (tj. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych); 

14) 59.12.Z (tj. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo  

i programami telewizyjnymi); 

15) 59.13.Z (tj. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych); 

16) 59.14.Z (tj. działalność związana z projekcją filmów); 

17) 59.20.Z (tj. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 

18) 74.20.Z (tj. działalność fotograficzna); 
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19) 77.21.Z (tj. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 

20) 79.90.A (tj. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 

21) 79.90.C (tj. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana); 

22) 82.30.Z (tj. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 

23) 85.51.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 

24) 85.52.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 

25) 85.53.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu); 

26) 85.59.A (tj. nauka języków obcych); 

27) 85.59.B (tj. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 

28) 86.10.Z (tj. działalność szpitali), w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego; 

29) 86.90.A (tj. działalność fizjoterapeutyczna); 

30) 86.90.D (tj. działalność paramedyczna); 

31) 90.01.Z (tj. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 

32) 90.02.Z (tj. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 

33) 90.04.Z (tj. działalność obiektów kulturalnych); 

34) 91.02.Z (tj. działalność muzeów); 

35) 93.11.Z (tj. działalność obiektów sportowych); 

36) 93.13.Z (tj. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 

37) 93.19.Z (tj. pozostała działalność związana ze sportem); 

38) 93.21.Z (tj. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 

39) 93.29 (tj. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna); 

40) 93.29.A (tj. 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); 

41) 93.29.B (tj. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana); 

42) 96.01.Z (tj. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich); 

43) 96.04.Z (tj. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 

 

II. być zgłoszonym jako płatnik składek najpóźniej na dzień 30 czerwca 2020 r.; 

 

III. wykazać, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r.  

był niższy o co najmniej 40% niż przychód uzyskany w listopadzie 2019 r.  

 

Zwolnienie ma być uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS w formie 

elektronicznej. Wnioski wraz z oświadczeniami (o rodzaju przeważającej działalności oraz spadku 

przychodów w stosunku do roku poprzedniego) będzie można składać do ZUS do dnia 31 stycznia 

2021 r.  
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Dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ZUS będzie złożenie deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennego raportu miesięcznego za listopad 2020 r. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

(chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).  

 

Ocena, czy warunek prowadzenia określonej działalności został przez przedsiębiorcę spełniony, 

dokonywana będzie w oparciu o dane z rejestru REGON ze stanu na dzień 30 września 2020 r. 

 

➔ ZWOLNIENIE Z ZUS ZA OKRES WAKACJI  

 

Dodatkowo, zmianie uległ katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania zwolnienia ze składek 

za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Poszerzono go o podmioty prowadzące 

jako rodzaj przeważającej działalności, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007 jednym z niżej wskazanych kodów: 

1) 59.11.Z (tj. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych); 

2) 59.12.Z (tj. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi); 

3) 59.13.Z (tj. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych); 

4) 59.14.Z (tj. działalność związana z projekcją filmów); 

5) 71.11.Z (tj. działalność w zakresie architektury); 

6) 79.11.A (tj. działalność agentów turystycznych); 

7) 79.12.Z (tj. działalność organizatorów turystyki); 

8) 90.03.Z (tj. artystyczna i literacka działalność twórcza); 

9) 90.04.Z (tj. działalność obiektów kulturalnych); 

10) 93.11.Z (tj. działalność obiektów sportowych); 

albo o: 

1) podmioty świadczące na rzecz muzeów usługi oznaczone kodami PKD: 79.90.A (tj. działalność 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 85.51.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji 

sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), 85.52.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej), 85.60.Z (tj. działalność wspomagająca edukację) albo 

2) podmioty prowadzące muzeum, nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie 

organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów. 

 

Wskazane podmioty mogą ubiegać się o zwolnienie, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek do dnia 

30 czerwca 2020 r., a przychód uzyskany przez nie z danej działalności w pierwszym miesiącu 

kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy 

co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 

w 2019 r.  

 

Zgodnie z treścią ustawy, Wniosek o zwolnienie ze składek powinien być przez przedsiębiorcę złożony 

do ZUS-u co do zasady do dnia 30 listopada 2020 r. Termin ten ustalono w pierwotnym tekście projektu 
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ustawy i ze względu na długość procesu legislacyjnego uległ on dezaktualizacji i będzie musiał zostać 

zmieniony. Literalnie więc rzecz ujmując obecnie szansę na złożenie wniosku mają podmioty 

prowadzących jako rodzaj przeważającej działalności działalność oznaczoną kodem 55.10.Z (tj. hotele 

i podobne obiekty zakwaterowania) lub kodem 79.12.Z (tj. działalność organizatorów turystyki), gdyż 

dla nich – w drodze wyjątku – termin do złożenia wniosku upływa dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

Warunkiem zwolnienia jest dodatkowo przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów 

miesięcznych za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. (chyba że płatnik jest 

zwolniony z obowiązku ich składania).  

 

➔ ZWOLNIENIE Z ZUS DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE 

 

Dodatkowo, w tarczy branżowej przewiduje się zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, 

potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na: 

a) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

b) Fundusz Pracy, 

c) Fundusz Solidarnościowy, 

d) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

należnych z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej (tj. umowy agencyjnej, umowy zlecenia  

lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy  

o umowie zlecenia) za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.  

 

Warunkami są:  

1) zawarcie przez zleceniobiorcę umowy cywilnoprawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.  

do dnia 31 marca 2021 r.; 

2) uzyskiwanie przychodu z ww. umowy cywilnoprawnej z tytułu:  

a. twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, 

reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, 

b. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej  

i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, 

c. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję  

i wystawianie wydarzeń artystycznych, 

d. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług 

w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

e. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów; 

3) złożenie przez zleceniobiorcę wykonującego cywilnoprawną wniosku o zwolnienie ze składek 

do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia; 

4) uzyskanie łącznego przychodu z wykonywania umów cywilnoprawnych na rzecz wszystkich 

zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek  

o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, nie wyższego niż 100% przeciętnego 
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miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

5) niepodleganie przez wykonującego umowę cywilnoprawną ubezpieczeniom społecznym  

z innego tytułu niż wykonywanie ww. umów cywilnoprawnych. 

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy 

cywilnoprawnej, spełniającej opisane wyżej warunki, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy 

wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy cywilnoprawnej. Przy czym maksymalna kwota 

podstawy wymiaru składek to 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku, za każdy miesiąc 

od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa cywilnoprawna była wykonywana co najmniej 

1 dzień. 

 

Wniosek o którym mowa powyżej, może być złożony wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego 

utworzonego w systemie teleinformatycznym ZUS, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo przy wykorzystaniu sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego bezpłatnie przez ZUS w systemie 

teleinformatycznym. O złożeniu wniosku zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

zleceniodawcę.  

 

Nadto, należy mieć na uwadze, że jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu 

dotyczy tylko części przychodu z wykonywania umowy cywilnoprawnej, od pozostałej części 

przychodu zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić 

składki. 

 

Niezależnie od zwolnienia ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, zleceniobiorca i zgłoszeni przez 

niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych. 

 

*** 

 

Opisane wyżej zwolnienia dotyczą co do zasady także składek już opłaconych. 

 

Tarcza branżowa przewiduje upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia 

określającego inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek. Jednocześnie przewidziano 

uprawnienie dla ZUS do przeprowadzania kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych 

przez płatnika składek we wniosku, a w konsekwencji zasadności zwolnienia ze składek. 

 

 

➔ DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Dla mikro i małych przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników proponuje się również 

przyznanie dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów związanych  
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z prowadzeniem działalności gospodarczej. Lista branż uprawniających do otrzymania dotacji 

jest niemalże taka sama jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. 

do dnia 30 listopada 2020 r., nie obejmuje jednak działalności oznaczonej kodem PKD 49.32.Z 

(tj. działalność taksówek osobowych) oraz 79.90.C (tj. pozostałej działalności usługowej w zakresie 

rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej).  

 

Dotacja przeznaczona będzie wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień  

30 września 2020 r. i odnotowali z tej działalności w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek 

przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu odpowiednio z października 

lub listopada 2019 r.  

 

Ocena, czy warunek prowadzenia określonej działalności został przez przedsiębiorcę spełniony, 

dokonywana będzie w oparciu o dane z rejestru REGON ze stanu na dzień 30 września 2020 r. O dotację 

nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres 

obejmujący dzień 30 września 2020 r.  

 

W celu otrzymania dotacji konieczne ma być złożenie wniosku w formie elektronicznej do powiatowego 

urzędu pracy. Samo udzielenie dotacji ma zaś odbywać się w drodze umowy między przedsiębiorcą, 

a starostą.  

 

Kwota dotacji to maksymalnie 5.000 zł. Dotacja ma podlegać zwrotowi w ciągu 12 miesięcy licząc  

od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Będzie jednak podlegać umorzeniu w całości, jeżeli 

przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez trzy miesiące od udzielania wsparcia. 

 

➔ DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 

 

Kolejną formą wparcia, zaproponowaną w projekcie tarczy branżowej, jest jednorazowe dodatkowe 

świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność 

gospodarczą o odpowiednim kodzie PKD, jako działalność dominującą oraz dla osób wykonujących 

umowy cywilnoprawne otrzymujących przychody z określonego tytułu (katalog tytułów poniżej). 

 

✓ DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

W przypadku tego świadczenia tarcza branżowa zawęża liczbę branż, które mają być uprawnione  

do otrzymania świadczenia, w porównaniu ze wsparciem w zakresie zwolnienia ze składek ZUS.  

W stosunku do tego katalogu świadczenie postojowe nie ma przysługiwać na działalność taksówek 

osobowych, 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 oraz pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną.  

 

Warunkiem otrzymania świadczenia ma być prowadzenie działalności gospodarczej na dzień  

30 września 2020 r. i uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 
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40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku  

albo listopadzie w 2019 r. Ustalenie, czy dany przedsiębiorca prowadził działalność, będzie odbywać 

się w oparciu o dane z rejestru REGON według stanu na 30 września 2020 r. 

 

Zwolnienie ma być uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS w formie 

elektronicznej.  

 

Mocą tarczy branżowej rozszerzono też krąg podmiotów, którym świadczenie postojowe przysługiwało 

na gruncie przepisów dotychczasowych. Możliwość otrzymania tego świadczenia na poprzednich 

zasadach mają mieć również podmioty prowadzące działalność dominującą w zakresie hoteli  

i podobnych obiektów zakwaterowania (tj. kod 55.10.Z), działalność organizatorów turystyki  

(tj. kod 79.12.Z) oraz działalność obiektów sportowych (tj. kod. 93.11.Z).  

 

✓ DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH 

UMOWY CYWILNOPRAWNE 

 

Tarcza branżowa przewiduje również dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących 

umowy cywilnoprawne (tj. umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług 

albo umowę o dzieło), które udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony do ZUS. 

 

Uzyskanie świadczenie uzależnione jest od tego, by: 

1)  przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskiwany był z jednego z poniższych tytułów:  

a) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości 

audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, 

choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,  

b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej 

oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,  

c) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję 

i wystawianie wydarzeń artystycznych,  

d) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług 

w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

e) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów; 

2) przychód, o którym mowa wyżej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 

wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 

Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

3) osoba zainteresowana nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych prócz umowy 

cywilnoprawnej.  
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Co istotne, na mocy tarczy branżowej Rada Ministrów otrzymała upoważnienie do wydania 

rozporządzenia przyznające ponowną wypłatę jednorazowego świadczenia postojowego dla osób, 

które już otrzymały to wsparcie.  

  

➔ DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ 

PRACOWNICZYCH 

 

Przedsiębiorcy, którzy w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odnotowali 

spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim 

lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego, mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników (rozumianych również jako wykonujących umowę zlecenie lub inną umowę  

o świadczeniu usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

 

Lista branż uprawniających do otrzymania dofinansowania jest taka sama, jak ta umożliwiająca 

skorzystanie z dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności. Także w tym przypadku rodzaj 

prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności ocenia się w oparciu o dane z rejestru REGON na dzień 

30 września 2020 r.  

 

Co istotne, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z dofinansowania, nie może mieć zaległości 

publicznoprawnych (do końca trzeciego kwartału 2019 r.), nie może być wobec niego prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne i nie może on spełniać przesłanek do ogłoszenia 

upadłości. Nadto, 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. 

 

Dofinansowanie ma wynosić miesięcznie 2.000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika,  

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przysługuje ono przez łączny okres 3 miesięcy 

kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Przez okres objęty dofinansowaniem 

przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących 

pracownika. Jeśli to zrobi, będzie musiał zwrócić dofinansowanie przyznane mu na danego pracownika 

wraz z odsetkami. 

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu 

pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy do dnia 28 lutego 2021 r. Samo świadczenie 

udzielane jest na podstawie umowy.  

 

Mocą tarczy branżowej postanowiono również o tym, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

na dotychczasowych zasadach udzielane będzie do dnia 30 czerwca 2021 r. Wnioski o to wsparcie 

składać można do dnia 10 czerwca 2021 r. 
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➔ ZAWIESZENIE OPŁATY TARGOWEJ 

 

Ustawa przewiduje zawieszenie obowiązku pobierania opłaty targowej, o której mowa w ustawie  

o podatkach i opłatach lokalnych, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

➔ ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁĄ RADY GMINY 

 

Tarcza branżowa przewiduje możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy, w drodze uchwały, 

zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID- 19 za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. 

 

➔ MOŻLIWOŚĆ WSTRZYMANIA PRZEZ ORGAN ADMINSITRACJI PUBLICZNEJ 

BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW 

 

Tarcza branżowa przewiduje również możliwość wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw przez 

organ administracji publicznej w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19. Czas, na który bieg terminów może być wstrzymany to nie dłużej niż 30 dni. 

Zawiadomienie o podjęciu przez organ takiej decyzji ma być umieszczane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej organu, na stronie internetowej organu oraz w widocznym miejscu 

w siedzibie organu. 

 

➔ WYDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE TERMINU  

 

Tarcza branżowa przewiduje również wydłużenie terminu do składania wniosków o przywrócenie 

terminu w postępowaniach regulowanych Kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia terminu. 

 

Nadto, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, 

organ administracji publicznej stwierdzi uchybienie przez stronę terminom: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem 

administracji publicznej,  

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,  

3) przedawnienia,  

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń  

i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,  

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,  

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego 

rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów  

na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju, 
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obowiązany będzie zawiadomić stronę o uchybieniu terminowi i wyznaczyć jej 30 dni na złożenie 

wniosku o przywrócenie terminu. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tarczy branżowej i innych kwestii 

prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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