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1. Dofinansowanie wynagrodzeń na ochronę miejsc pracy z FGŚP        

dla 41 branż 
 

Od 19 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy z 41 branż mogą składać wnioski do             
Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę o          
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ustawy z dnia 9 grudnia 2020           
roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,          
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz        
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
 
Ustawa wprowadza nowy instrument wsparcia ze środków Funduszu        
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla przedsiębiorców      
prowadzących działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach (41 branże         
według kodów PKD, jako rodzaj przeważającej działalności), wymienionych w art. 15           
gga ustawy.  
 

 
Dotyczą dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP kierowanych, dla: 
 
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r**. - Prawo                  
przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 roku, prowadził działalność          
gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako         
rodzaj przeważającej działalności, kodami (lista kodów w akapicie poniżej UWAGA          
KODY). 
 
**Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka           
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność         
prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez           
nich działalności gospodarczej., 
 
UWAGA KODY! Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie są obowiązani         
wskazywać jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej jeden z kodów: 
 
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, 59.20.Z, 59.14.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, 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         
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji             
leczniczej, 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, i którego przychód z tej działalności            
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy          
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia         
COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu            
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poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z           
wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków           
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie      
wynagrodzenia pracowników. 
 
 
UWAGA na spełnienie warunku spadku przychodów: 
 
Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym           
z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie           
wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w            
miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić          
się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków             
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia       
pracowników 
 
 
Dodatkowe warunki:  
 
Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, który:  
 

● nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia         
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń      
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego         
kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z           
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w         
sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu            
płatności; 

● który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, 
● wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub        

likwidacyjne.  
 
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników: 
 

● których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym         
został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego          
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz  

● zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 
 
 
Jak długo udzielane jest dofinansowanie? 
 
Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc             

pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od           
miesiąca złożenia wniosku. Jest przekazywane w transzach miesięcznych.  
 

3 



Ewelina Dulęba kursy z księgowości - Tarcza branżowa 6.0 
 

 
Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać            
egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz pracowników, na których wynagrodzenia przyznano          
dofinansowanie.  
 
Jakie elementy powinien zawierać wniosek? 
 
1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie           
pracowników, których to świadczenie dotyczy; 
2) oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej,  
3) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej 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) oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS,          
FGŚP, FP, FS do końca trzeciego kwartału 2019 roku, oświadczenie o nie spełnianiu             
przesłanek do ogłoszenia upadłości, oświadczenie o nie prowadzeniu postępowania         
restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, 
5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń         
pracowników objętych wnioskiem,  
6) oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze           
stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się          
dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu; 
7) oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej             
pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu         
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.  
 
Oświadczenia te przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie           

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim          
klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.         

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych           
oświadczeń 
 
 
Ile wynosi dofinansowanie? 

 
Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł brutto do wynagrodzenia jednego pracownika,           

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  
 
To oznacza, że pracodawca, zatrudniający pracownika na ½ etatu może wnioskować o            
1000,00 zł.  
 

 
Gdzie złożyć wniosek? 
 
Za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)         
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Lista WUP-ów udostępniona zostanie          
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bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. W przypadku kompletnego         
wniosku jest rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku nie           
oznacza przekazanie środków również w terminie do 7 dni. 
 
 
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY 
 
Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony           
miejsc pracy, należy: 
 
1) niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących         
pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;  
2) powiadomienie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia            
powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy          
środków;  
3) rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających        
wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia           
okresu dofinansowania;  
4) zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu           
dofinansowania; 
 5) poddanie się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 
 
Na kogo przysługuje dofinansowanie? 
 

- dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
- dla osób zatrudnionych o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o             

świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z Kodeks cywilny stosuje się przepisy             
dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż           
stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub          
inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega           
obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy        
domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

 
 
Udzielona pomoc w trybie art. 15 gga stanowi − w oparciu o komunikat KE − pomoc                
publiczną, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce. 
Nowy instrument jest niezależny od wcześniej udzielonego wsparcia, co pozwoli          
przedsiębiorcom na ponowne ubieganie się o środki z Funduszu Gwarantowanych          
Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy. 
Niezależnie od nowego instrumentu przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z          
instrumentów dotychczasowych: art.15g, art.15ga i art. 15gg (wnioski mogą być          
składane do 10 czerwca 2021 r.), pod warunkiem nie pokrywania się pomocy w tych              
samych miesiącach. 
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2. Dodatkowe świadczenie postojowe  
 

● Kto może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego? 
 
Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobie: 
 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z          
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej             
dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą", 
 
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do            
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy                
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną" 
 
która spełniła łącznie następujące warunki:  
 

- przeważający kod PKD prowadzonej działalności gospodarczej to jeden z:  
 
49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie            
indziej niesklasyfikowana, 
79.11.A - działalność agentów turystycznych, 
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
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, 
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, 
93.11.Z - działalność obiektów sportowych. 
 

- przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym         
miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu             
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”, 

- skorzystał już z świadczenia postojowego w jednej z poprzednich tarcz (na           
podstawie art. 15zs lub art. 15zua ustawy antykryzysowej). 

- złożył elektronicznie wniosek RSP-DD i zaznaczył w nim, że występuje o kontynuację            
wypłaty świadczenia i złoży w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana           
we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie. 
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WAŻNE: 
 
Wnioskodawca nie może wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli          
nie złożył wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe. Nie może również złożyć wniosku o             
kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składał           
wniosek RSP-DD pierwszy raz. 
 

● W jakiej wysokości można ubiegać się o dodatkowe świadczenie         
postojowe? 

 
Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej          
wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie              
trzy razy. 

● Czy dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane? 
 
Tak, kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest          
opodatkowana. 
 
 

● Jak złożyć wniosek? 
 
Wniosek RSP-DD można złożyć tylko elektronicznie: 

- przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (Instrukcja złożenia wniosku         
znajduje się w załączniku) 

- przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl : https://login.gov.pl/login/main 
 

● Do kiedy można składać wnioski? 
 
Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie             
zniesiony stan epidemii. 
 

● Czy dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną? 
 
Tak, dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. W związku z tym ZUS            
może wystąpić do wnioskodawcy o informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej            
już przez wnioskodawcę pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          
zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności          
pomocy publicznej. 
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3. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby      

prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 
 
 

● Kto może skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego?  
 
 

Przedsiębiorca o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 w ustawie Prawo przedsiębiorców1,                 
jeśli na dzień 30 września 2020 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj             
przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony         
jest następującym kodem: 
 
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 (catering), 
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, 

1 Dotyczy: mikro, małego i średniego przedsiębiorcy: 1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w             

co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) 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; 

 

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat               

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) 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; 

 

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat               

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych               

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu            

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
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59.12.Z - działalność post produkcyjna 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, 
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 
 
Przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o               
40% w stosunku do tego, który uzyskał odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., 
oraz u którego wystąpił przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie           
COVID-19. 
 
Wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego (złożył wniosek RSP-D, RSP-DB,         
RSP-DK) i otrzymał co najmniej jedno świadczenie. 
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Dodatkowe warunki:  
 

● na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie spełnia             
kryteriów kwalifikujących do objęcia lub nie jest objęty postępowaniem         
upadłościowym i  nie podlega restrukturyzacji. 

● nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12             
miesięcy. Wyjątek, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o              
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wnioskodawca ma zawartą z ZUS         
umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. 

 
● Czy jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi      

pomoc publiczną? 
 
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną.  
 

● Jak się przygotować do złożenia wniosku? 
 
Przedsiębiorca powinien przygotować takie informacje jak: 
 

● wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca,       
inny przedsiębiorca), 

● powiązanie z innymi przedsiębiorcami, 
● datę utworzenia podmiotu, 
● formę prawną podmiotu, 
● informacje o otrzymanej (o ile taka wystąpiła) pomoc na ratowanie, której nie spłacił,             

lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega, 
● informację czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem,         

przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. 
 

● Jaka jest wysokość dodatkowego jednorazowego świadczenia      
postojowego? 

 
Wnioskodawca otrzyma środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone           
świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). 
 
 

● W jaki sposób wnioskować?  
 
Można złożyć wniosek (RSP-DD6) tylko elektronicznie: 

- przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
- przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. 

 
 

● Jaki jest termin na złożenie wniosku? 
Można złożyć wniosek od 30 grudnia 2020 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w                
którym zostanie zniesiony stan epidemii 
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4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób      

wykonujących umowy cywilnoprawne.  
 
Kto może skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego? 
 
 
Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej         
umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło)  jeśli uzyskuje przychód z tej umowy z tytułu: 
 

● działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości         
audialnej, utworów audio-wizualnych, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

● usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996             
r. o muzeach: 

- w zakresie pozaszkolnych form edukacji, 
- przez przewodników muzeów. 

 
Jakie warunki należy spełnić by otrzymać świadczenie?  
 
Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną na warunkach zawartych w akapicie: Kto może           
skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego?, która: 
 

● zawarła umowę cywilnoprawną najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku, dla umowy           
zawartej po tym terminie nie przysługuje jednorazowe dodatkowe świadczenie         
postojowe,  

● nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna, 
● przychód z omawianej umowy cywilnoprawnej,uzyskany w miesiącu przed tym, w          

którym został złożony wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie          
przekroczył 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). 
 

 
Ile wynosi takie świadczenie postojowe? 
 
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł. UWAGA!! Jeżeli suma          
przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został           
złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe            
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 
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Jak odbiorę to świadczenie? 
 
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zostanie przekazane na rachunek        
bankowy, podany we wniosku  (RSP-CD6).  
 
W jaki sposób wnioskować o to świadczenie? 
 
Należy złożyć wniosek (RSP-CD6) wyłącznie elektronicznie do 15 stycznia 2021 roku           
(najpóźniej można złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy w którym zostanie zniesiony stan             
epidemii): 

● przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
● przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. 

 
 
 

 
 

5. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. 
 

ZUS na wniosek przedsiębiorcy, który spełni określone warunki zwalnia przedsiębiorcę z           
opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,         
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz       
Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r. 
 
Termin składania wniosku: 
 
Wnioski należy składać od 30 grudnia 2020 roku. Najpóźniej można złożyć wniosek do             
31 stycznia 2021 r. 
 
 
 
Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad? 
 
Przedsiębiorca, jeśli na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według           
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był następującym kodem: 
 
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, 
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49.32.Z - działalność taksówek osobowych, 
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 (catering), 
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 post produkcyjna 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 szpitalna - 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, 
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1             
sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.: 
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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. 
Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek? 
 
Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 
 

● wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 roku i           
jednocześnie rodzaj przeważającej działalności na dzień, według Polskiej        
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym w          
akapicie wyżej  

● był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., 
● przychód z działalności przeważającej, który uzyskał z tytułu prowadzonej         

działalności w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do              
przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r., 

● złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r.           
najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku składania             
tych dokumentów), 

● złoży wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (wniosek: RDZ-B6) do 31            
stycznia 2021 r. 

 
Dodatkowe warunki uzależnione od rodzaju (rozmiaru, formy prawnej) wnioskodawcy:  
 
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad br. stanowi pomoc            
publiczną. Jak wynika z regulacji UE (za chwilę wyjaśniam o co chodzi), pomoc tę              
wnioskodawca może otrzymać jeśli nie był w trudnej sytuacji. Dlatego też we wniosku             
musi podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i              
na dzień złożenia wniosku: 
 

● w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki          
komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat          
przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału, 

● w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki          
cywilnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50%            
wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, 

● spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty         
postępowaniem upadłościowym, 

● wnioskodawca otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił lub otrzymał pomoc           
na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji, 

● jeśli nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat              
stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku            
operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. 
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Co ważne jeżeli wnioskodawca spełnia minimum jedną z wymienionych wyżej          
przesłanek  to jest w trudnej sytuacji zgodnie z regulacjami UE.  
 
Jeśli wnioskodawca nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w           
trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z                
opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12              
miesięcy. Nie dotyczy to przedsiębiorcy, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia               
wniosku o zwolnienie ma zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu               
składek i nie podlega ona rozwiązaniu. 
 
 
Jakie informacje jeszcze będzie musiał wykazać wnioskodawca? (Jak się         
przygotować) 
 

● wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca,       
inny przedsiębiorca), 

● powiązanie z innymi przedsiębiorcami, 
● datę utworzenia podmiotu, 
● formę prawną podmiotu, 
● czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację,            

której nadal podlega, 
● czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          

zwalczaniem epidemii COVID-19. 
 

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, składa przedsiębiorca          
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
W jaki sposób złożyć wniosek? 
 
Wniosek (RDZ-B6) należy złożyć tylko elektronicznie: 

● przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
● przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. 

 
Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca już opłacił składki za listopad i jego wniosek             
zostanie pozytywnie rozpatrzony?  
 
 
W takiej sytuacji, gdy wnioskodawca otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek,            
może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma zaległości              
na koncie. 
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6. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.  

 
ZUS na wniosek przedsiębiorcy, który spełni określone warunki zwalnia przedsiębiorcę z           
opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,         
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz       
Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. 
 
Kto może skorzystać? 
 
 

- przedsiębiorca u którego rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej        
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest jednym z następujących kodów: 

 
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
59.12.Z - działalność post produkcyjna 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, 
71.11.Z - działalność w zakresie architektury, 
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, 
90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza, 
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych, 
93.11.Z - działalność obiektów sportowych, 
 
przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21            
listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD: 
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
85.59.Z - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, 
 
wnioskodawca prowadzący muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o             
muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i           
wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.                 
o muzeach. 
 
 
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek? 
 
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorca musi spełnić następujące           
warunki: 
 

● spełnia warunek wymieniony w akapicie wyżej dotyczący kodu przeważającej         
działalności, świadczenia usług na rzecz muzeum lub prowadzenia muzeum, 
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● był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., 
● przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych)        

uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożył wniosek o          
zwolnienie z opłacania składek, był niższy o co najmniej o 75% w stosunku do              
przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r., 

● złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane          
we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku             
ich składania), 

 
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc           
tę można otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku              
przedsiębiorca nie był w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we             
wniosku musi podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia            
2019 r. i na dzień złożenia wniosku: 
 

● w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki          
komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości        
zarejestrowanego kapitału, 

● w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki          
cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału          
według ksiąg spółki, 

● spełniał kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jest objęty         
postępowaniem upadłościowym, 

● otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił lub otrzymał pomoc na           
restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji, 

● jeśli wnioskodawca nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - w ciągu            
ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a             
stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy          
niż 1. 
 

Co ważne jeżeli wnioskodawca spełnia minimum jedną z wymienionych wyżej          
przesłanek  to jest w trudnej sytuacji zgodnie z regulacjami UE.  
 
Jeśli wnioskodawca nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w           
trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z                
opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12              
miesięcy. Nie dotyczy to przedsiębiorcy, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia               
wniosku o zwolnienie ma zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu               
składek i nie podlega ona rozwiązaniu. 
 
Jakie informacje jeszcze będzie musiał wykazać wnioskodawca? (Jak się         
przygotować) 
 

● wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca,       
inny przedsiębiorca), 

● powiązanie z innymi przedsiębiorcami, 
● datę utworzenia podmiotu, 
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● formę prawną podmiotu, 
● czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację,            

której nadal podlega, 
● czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          

zwalczaniem epidemii COVID-19. 
 

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, składa przedsiębiorca          
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
W jaki sposób złożyć wniosek? 
 
Wniosek (RDZ-B) od 30 grudnia 2020 r należy złożyć tylko elektronicznie: 

● przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
● przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. 

 
WAŻNE 
 
Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej          
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,oznaczony jest w wnioskodawcy kodem 55.10.Z,         
79.12.Z, to wniosek możesz złożyć do 15 stycznia 2021 r. 
 
Jeśli wnioskodawca jest płatnikiem z innej branży wymienionej w pierwszym akapicie z            
oznaczonymi kodami PKD, ustawodawca określi termin, do którego może złożyć wniosek           
RDZ-B. 
 
 
Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca już opłacił składki za listopad i jego wniosek             
zostanie pozytywnie rozpatrzony?  
 
 
W takiej sytuacji, gdy wnioskodawca otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek,            
może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma zaległości              
na koncie. 
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7. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów       

cywilnoprawnych.  
 
 
Kto może skorzystać?  
 
 
Osoba, (dalej zwana wnioskodawcą) która, wykonuje umowę cywilnoprawną: umowę         
agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej: umowa zlecenia). 
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy (czyli to         
zleceniobiorca wniosku o zwolnienie dla zleceniodawcy) z obowiązku obliczania,         
potrącania z dochodu i opłacania składek (dalej zwany wnioskiem). Wniosek może           
dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na         
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń        
Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 
 
Jakie warunki należy spełnić? 
 
Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek wnioskodawca musi spełnić          
następujące warunki: 
 

● zawarł umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r., 
● łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich          

zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składa wniosek nie przekracza           
100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału       
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie        
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,         
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

● nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów          
zlecenia. 

 
Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje: 
 

● z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki, 
● za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co             

najmniej 1 dzień, 
● dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych           

składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego         
wynagrodzenia). 

 
 
Jak złożyć wniosek? 
 
Wniosek  (RZN) można złożyć tylko elektronicznie: 

● przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
● przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. 
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Wniosek RZN będzie udostępniony od 30 grudnia 2020 r. Można go jednak złożyć od 1               
stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty. 
 
Można złożyć wniosek RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli              
wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu, ZUS nie rozpatrzy takiego wniosku. 
 
Gdy wnioskodawca złoży wniosek RZN, ZUS poinformuje o tym jego zleceniodawcę. 
 
Czy zleceniobiorca (wnioskodawca) będzie widział te składki na swoim koncie? 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są            
ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. 
 
Co się dzieje z ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny o ile zostali nim            
objęci? 
 
Wnioskodawca i członkowie rodziny, których zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, mają          
prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach              
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w okresie zwolnienia z obowiązku           
naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
 
Jakie są obowiązki zleceniodawcy? 
 
Zleceniodawca musi przesłać za wnioskodawcę zerowe imienne raporty miesięczne za          
okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek. 
 
Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części            
przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi           
obliczyć, potrącić z wnioskodawcy dochodu i opłacić składki w terminie i na zasadach             
określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



Ewelina Dulęba kursy z księgowości - Tarcza branżowa 6.0 
 

 
8. Zawieszenie opłaty targowej 

 
 
Tarcza antykryzysowa 6.0 zakłada zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r.  
Ustawa zakłada również rekompensaty dla samorządów: 
  
Samorządom, które tracą z tego powodu dochody, będą przyznawane rekompensaty ze           
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
 
Ze względu na fakt, że w niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są               
wysokie, projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej            
gminie 10 tys. zł (za punkt odniesienia przyjmuje się 2019 r.). Utrata dochodu zostanie w               
pełni zrekompensowana - z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu                
Przeciwdziałania COVID-19. 
 
 
 
 

9. Dotacja do kwoty 5 000,000 zł 
 
Dla kogo dotacja w ramach tarczy antykryzysowej 6.0? 
 
Starosta w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 może, na podstawie          
umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących           
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy i małemu        
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawo przedsiębiorców art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2: 
 
Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich             
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) 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; 
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich              
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) 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; 
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Warunki jakie należy spełnić: 
 

● status mikro lub małego przedsiębiorcy, 
● działalność prowadzona na dzień 30 września 2020 roku (z przeważającym kodem           

działalności PKD: patrz lista na końcu artykułu) 
● przychód z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020          

roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego            
odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 roku 

● niezawieszona działalność gospodarcza na okres obejmujący 30 wrzesień 2020         
roku, 

● prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia          
dotacji. 

 
W jaki sposób będzie weryfikowany kod PKD? 
 
 
Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej             
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się          
na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020              
r. 
 
Kwota dotacji: 
 
Tarczy antykryzysowa 6.0 daje możliwość wnioskowania o dotację w kwocie do 5 000,00 zł 
 
Jaki jest cel przeznaczenia dotacji? 
 
Celem jest bieżące pokrycie kosztów związanych z działalnością gospodarczą. 
 
Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o dotację 
Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego          
przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia: 
1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy; 
2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w               
ust. 1; 
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020            
r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w              
październiku albo listopadzie 2019 r.; 
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30           
września 2020 r. 
 
Oświadczenia takie złożone są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie          
fałszywych oświadczeń. W oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści:         
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.        
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych           
oświadczeń. 
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Czy wniosek o dotację można składać w formie papierowej? Do kiedy składać wnioski             
o dotację? 
 
Wniosek o dotację w ramach tarczy 6.0, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają            
wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na            
swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia            
31 stycznia 2021 r. 
 
Czy dotacja w ramach tarczy 6.0 podlega zwrotowi? 
 
Tak, (w całości wraz z odsetkami) o ile mikro lub mały przedsiębiorca: 
1) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem; 
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, lub nie 
spełniał innych warunków do udzielania dotacji; 
3) nie poddał się kontroli** 
 
** Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego         
przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia            
dotacji, w zakresie: 
1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem; 
2) właściwego dokumentowania dotacji. 
 
W jakim okresie przedsiębiorca, który przeznaczył na inne cele dotację z tarczy 6.0             
musi ją oddać? 
 
Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia              
wezwania starosty. 
 
Czy środki pochodzące z dotacji podlegają egzekucji sądowej? 
 
 
Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te,            
w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego              
lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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