TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- INSTRUMENTY WSPARCIA wersja według stanu na dzień 14 grudnia 2020 r.

Opracował:
Zespół Kancelarii Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Podatkowych
MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł Spółka Komandytowa
Na podstawie:
 Ustawy z dnia 17 września 2020 r. 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 (TARCZA 5.0),
 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. 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 (TARCZA 6.0).

Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2020 r.

FORMY POMOCY FINANSOWEJ
1.

Forma pomocy

Dla kogo?

Kryteria

Art. 15zq

Osoby
prowadzące
pozarolniczą
działalność
gospodarczą.

Świadczenie postojowe otrzyma osoba,
która
rozpoczęła
prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej
przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) nie zawiesiła jej prowadzenia oraz
jeżeli przychód z jej
prowadzenia
uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie
postojowe był o co najmniej 15% niższy
od przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r.
Ponadto:
 w związku z COVID-19 doszło do
„przestoju
w prowadzeniu
działalności”,
 brak
jest
innego
tytułu
do
ubezpieczenia społecznego.
 UWAGA:
brak
wymogu
nieprzekroczenia
określonego
poziomu przychodów
 polskie
obywatelstwo/prawo
pobytu/prawo
stałego
pobytu
/cudzoziemcy przebywający legalnie
na terytorium RP,
 zamieszkanie na terytorium RP.

Świadczenie postojowe dla osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność gospodarczą.
Świadczenie przysługuje, co do
zasady, w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie
przepisów
o minimalnym
wynagrodzeniu
za
pracę,
obowiązującego
w 2020
r.
Świadczenie postojowe może
zostać przyznane maksymalnie
trzykrotnie.
W przypadku osób rozliczających się
w formie karty podatkowej, które
korzystały ze zwolnienia z podatku
VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
ustawy o VAT, będzie to kwota
w wysokości 50% minimalnego
wynagrodzenia (art. 15zr ust. 3 w
zw. z art. 15zq ust. 6). Wówczas
świadczenie przysługuje nie więcej
niż trzykrotnie.

Jeżeli
nie
podlega
ubezpieczeniom
społecznym
z
innego
tytułu, chyba że podlegała
ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z
tytułu
wykonywania
działalności gospodarczej
przed dniem 1 kwietnia
2020 r.

Wymogu nie podlegania
ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu
nie stosuje się jeżeli z tytułu
prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej
uprawniony
podlega
ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym.

Kto załatwia i forma
wniosku
ZUS
Wniosek, może być złożony
wyłącznie w formie
dokumentu elektronicznego
za pomocą profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w
formie
dokumentu elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując sposób
potwierdzania
pochodzenia oraz
integralności danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w
systemie
teleinformatycznym

Wniosek musi być złożony nie
później niż w terminie 3
miesięcy od miesiąca, w
którym zniesiono ogłoszony
stan epidemii.

Jakie dane są niezbędne
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Prócz podstawowych danych Wymogów, o których mowa
identyfikujących
w kolumnie KRYTERIA w pkt
zainteresowanego, wniosek 1 i 2, nie stosuje się do osoby
zawierać
powinien prowadzącej pozarolniczą
oświadczenie
działalność gospodarczą:
potwierdzające:

do
której
mają
 przestój w prowadzeniu
zastosowanie przepisy
działalności,
dotyczące
zryczałtowanego
 uzyskanie
w miesiącu
podatku dochodowego
poprzedzającym miesiąc
w
formie
karty
złożenia
wniosku
podatkowej i która
o świadczenie postojowe
korzystała
ze
przychodu o co najmniej
zwolnienia sprzedaży
15%
niższego
od
od
podatku
od
przychodu
uzyskanego
towarów i usług na
w miesiącu
podstawie art. 113 ust.
poprzedzającym
ten
1 i 9 ustawy z dnia 11
miesiąc, jeżeli nie zawiesiła
marca 2004 r. o
prowadzenia pozarolniczej
podatku od towarów i
działalności gospodarczej,
usług (Dz.U. z 2020 r.
 inne
informacje
poz. 106, 568, 1065 i
niezbędne do ustalenia
1106);
prawa do świadczenia

oznaczoną, na dzień
postojowego.
złożenia wniosku o
świadczenie
Konieczne jest przy złożeniu
postojowe,
według
wniosku oświadczenie o
Polskiej
Klasyfikacji
rodzaju
przeważającej
Działalności
(PKD)
działalności
z
kodami
2007, jako rodzaj
79.90.A, oraz o wykonywaniu
przeważającej
tej działalności w 2019 r.
działalności,
kodem
przez okres nie dłuższy niż 9
79.11.A;
miesięcy.

oznaczoną, na dzień
złożenia
wniosku,
oświadczenie
postojowe,
według
Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD)
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2007,
jako
rodzaj
przeważającej
działalności,
kodami
79.90.A, jeżeli:
1)zawiesiła prowadzenie
tej działalności po dniu
31 sierpnia 2019 r.;
2) działalność ta ma
charakter sezonowy i w
2019
r.
była
wykonywana
przez
okres nie dłuższy niż
9 miesięcy.

2.



Art. 15zs (1)
Dodatkowe świadczenie postojowe
dla
osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą, które korzystały już
ze świadczenia postojowego.

Osoby prowadzące, na
dzień złożenia wniosku o
dodatkowe
świadczenie
postojowe, pozarolniczą
działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności,
kodem 49.39.Z, 77.39.Z,
79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z,
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Przychód z działalności uzyskany w
miesiącu
kalendarzowym
poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku o dodatkowe świadczenie
postojowe, był niższy co najmniej o
75% w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym miesiącu
kalendarzowym w 2019 r.

Wniosek składany do ZUS.

wniosek osoby prowadzącej
pozarolniczą
działalność
gospodarczą,
zawierający
dane osoby uprawnionej::

imię i nazwisko,

numer NIP, a jeżeli nie
nadano tego numeru,
numery PESEL i REGON,

nazwę skróconą płatnika
składek,

wskazanie
rachunku
płatniczego
osoby
uprawnionej
prowadzonego w kraju
lub wydanego w kraju
instrumentu
płatniczego,

inne
informacje
niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia
postojowego,

podpis wnioskodawcy

Uprawnieni są również
przedsiębiorcy z kodami
PKD
przeważającej
działalności
gospodarczej: 55.10.Z,
79.12.Z, 93.11.Z

Ponadto:

oświadczenie o rodzaju
przeważającej
działalności oraz

oświadczenie
potwierdzające, że jej
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przychód z 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.,
złożone
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej za
składanie
fałszywych
oświadczeń. W oświadczeniu
jest
zawarta
klauzula
następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”
3.

Art. 15zs (2)
Dodatkowe świadczenie postojowe
dla
osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą, które korzystały już
ze świadczenia postojowego.

Osoby prowadzące na
dzień 30 września 2020 r.
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z,
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.90.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

Przychód z tej 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.

Wniosek składany do ZUS.

wniosek osoby prowadzącej
pozarolniczą
działalność
gospodarczą,
zawierający
dane osoby uprawnionej::

imię i nazwisko,

numer NIP, a jeżeli nie
nadano tego numeru,
numery PESEL i REGON,

nazwę skróconą płatnika
składek,

wskazanie
rachunku
płatniczego
osoby
uprawnionej
prowadzonego w kraju
lub wydanego w kraju
instrumentu
płatniczego,

inne
informacje
niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia
postojowego,

podpis wnioskodawcy
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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, 91.02.Z,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
która
skorzystała
ze
świadczenia postojowego
w trybie art. 15zs lub art.
15zua.

Jakie dane są niezbędne
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Ponadto:

oświadczenie o rodzaju
przeważającej
działalności oraz

oświadczenie
potwierdzające, że jej
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.
złożone
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej za
składanie
fałszywych
oświadczeń. W oświadczeniu
jest
zawarta
klauzula
następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”

4.

Art. 15zs(3)
Dodatkowe świadczenie postojowe
dla osób zatrudnionych na
podstawie umowy cywilnoprawnej

 Osoba nie posiada
innego
tytułu
do
ubezpieczeń
społecznych,
 Umowa cywilnoprawna
została zawarta do dnia
wejścia w życie ustawy
(tarcza 6.0)
 Umowa cywilnoprawna
zawarta z tytułu:
- działalności twórczej w
zakresie sztuk plastycznych,
literatury,
muzyki,
twórczości
audialnej,
utworów audiowizualnych,

Przychód z umowy uzyskany 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
Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

Wniosek składany przez
osobę zatrudnioną na
podstawie umowy
cywilnoprawnej za pomocą
systemu
teleinformatycznego w ZUS.
Termin składania wniosków aż do upływu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.

Wniosek zawiera dane:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL, a jeżeli nie
nadano tego numeru, serię i
numer dowodu osobistego
albo paszportu,
- adres do korespondencji,
wskazanie
rachunku
płatniczego
osoby
uprawnionej prowadzonego
w kraju lub wydanego w kraju
instrumentu płatniczego,
- inne informacje niezbędne
do ustalenia prawa do
świadczenia postojowego,
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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
oraz
przez
przewodników muzeów

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne
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- podpis wnioskodawcy.




oświadczenie o zawarciu
umowy cywilnoprawnej
do dnia wejścia w życie
ustawy i jej przedmiotu,
ze wskazaniem czy jest
to umowa zlecenia czy o
dzieło,
oświadczenie
potwierdzające, że jej
przychód z umowy
cywilnoprawnej
w
miesiącu
kalendarzowym
poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku był
niższy
od
300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa
Głównego
Urzędu Statystycznego
oraz oświadczenie o
nieposiadaniu innego
tytułu do ubezpieczeń
społecznych,
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5. Art. 15g
Dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników objętych przestojem
ekonomicznym, w wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia plus
składki na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy od
przyznanych świadczeń, czyli 1
533,09
zł, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.

Dla kogo?




Przez okres przestoju, a łącznie
przez
okres
3
miesięcy
przypadających
od
miesiąca
złożenia wniosku – chyba, że Rząd,
rozporządzeniem, wydłuży ten
okres.
Dofinansowanie nie przysługuje do
wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie
uzyskane
w miesiącu
poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony
wniosek, było wyższe niż 300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku.
W
okresie
pobierania
dofinansowania pracodawca nie
może wypowiedzieć umowy o pracę
z
przyczyn
niedotyczących
pracownika.






przedsiębiorcy (w tym,
wspólnicy s.c.),
organizacje
pozarządowe,
osoby
prawne
i
jednostki
organizacyjne
działające
na
podstawie przepisów
o stosunku Państwa
do
Kościoła
Katolickiego i innych
kościołów i związków
wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności
sumienia i wyznania,
jeżeli
ich
cele
statutowe obejmują
prowadzenie
działalności pożytku
publicznego;
stowarzyszenia
jednostek samorządu
terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i sp. z
o.o.
oraz
kluby
sportowe, które nie
działają
w
celu
osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość
dochodu na realizację
celów
statutowych
oraz nie przeznaczają
zysku do podziału
między
swoich
udziałowców,
akcjonariuszy
i
pracowników.

Kryteria



wystąpienie przestoju,
15%-owy spadek obrotów*
(patrz: koniec tabeli),

brak
zaległości
w zakresie
podatków i składek, chyba że:
 zawarł układ ratalny lub uzyskał
odroczenie terminu płatności lub
 zadłużenie
powstało
w okresie
spadku obrotów, a przedsiębiorca
dołączył do wniosku o przyznanie
świadczeń; plan spłaty zadłużenia
wraz z kopią wniosku do ZUS
o rozłożenie na raty należności
z tytułu
tych
składek
lub
o odroczenie płatności tych składek.
z
zastrzeżeniem,
że
podmiot
zatrudniający nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych i składkowych,
do końca trzeciego kwartału 2019 r.

brak podstaw do ogłoszenia
upadłości,

brak uzyskania innej pomocy
w ochronie
miejsc
pracy
w zakresie
tych
samych
pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku
Złożenie
wniosku
do
dyrektora
wojewódzkiego
urzędu pracy.
Wnioski będą mogły być
składane
w drodze
elektronicznej.

Jakie dane są niezbędne
Dane dotyczące obrotów (w
zależności od tego, na które
kryterium się powołujemy)
w ciągu
2
wybranych
miesięcy po 31.12.2019 r.
oraz
obrotu
w ciągu
analogicznych miesięcy 2019
roku
lub
dane dotyczące obrotów
w ciągu dwóch kolejnych
miesięcy po 31.12.2019 r.
wykazujące spadek miesiąc
do miesiąca o 25%.
Dane muszą potwierdzać
wymagane spadki wysokości
obrotów.

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

Wnioski o przyznanie
świadczeń na
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników, o których
mowa w art. 15g mogą być
składane do
dnia 10 czerwca 2021 r.
Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników,
o których mowa w art. 15g
może być udzielane do dnia
30 czerwca 2021 r.

Do wniosku załącza się:
 kopię umowy zawartej
z ZUS lub kopię decyzji US
(dot.
np.
układów
ratalnych, odroczeń);
 plan spłaty zadłużenia
(jeżeli dotyczy),
 kopię
porozumienia
w sprawie wprowadzenia
przestoju,
 oświadczenia
w szczególności w zakresie:
 o posiadaniu statusu
przedsiębiorcy,
 o wystąpieniu spadku
obrotów,
 brak przesłanek do
ogłoszenia upadłości,

7

Forma pomocy

Dla kogo?
 jednostka
organizacyjna kościoła,
związku
wyznaniowego oraz
kościelna osoba
prawna

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne





ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

o
niezaleganiu
w zakresie podatków
i składek,
liczbie zatrudnionych
pracowników,
obowiązującej
u
przedsiębiorcy stopie
procentowej składki na
ubezpieczenie
wypadkowe.
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6. Art. 15g
Dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników objętych obniżeniem
wymiaru czasu pracy do wysokości
połowy
wynagrodzenia
(po
obniżeniu wymiaru czasu pracy),
jednak nie więcej niż 40%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego.
Plus składki na ubezpieczenia
społeczne należne od pracodawcy
od przyznanych świadczeń. tj. 2
452,27 zł.

Dla kogo?







Przez okres przestoju, a łącznie
przez
okres
3
miesięcy
przypadających
od
miesiąca
złożenia wniosku – chyba, że Rząd,
rozporządzeniem, wydłuży ten
okres.
Dofinansowanie nie przysługuje do
wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie
uzyskane
w miesiącu
poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony
wniosek, było wyższe niż 300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku.



przedsiębiorcy
(w
tym, wspólnicy s.c.),
organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia
jednostek samorządu
terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i sp. z
o.o.
oraz
kluby
sportowe, które nie
działają
w
celu
osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość
dochodu na realizację
celów statutowych
oraz nie przeznaczają
zysku do podziału
między
swoich
udziałowców,
akcjonariuszy
i
pracowników.
państwowa
lub
prowadzona
wspólnie z ministrem
właściwym do spraw
kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego
instytucja kultury, w
rozumieniu ustawy z
dnia 25 października
1991
r.
o
organizowaniu
i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej (Dz. U. z
2020 r. poz. 194),

Kryteria


wystąpienie obniżenia wymiaru
czasu pracy,

15%-towy spadek obrotów*
(patrz: koniec tabeli),

brak
zaległości
w zakresie
podatków i składek, chyba że:
 zawarł układ ratalny lub uzyskał
odroczenie terminu płatności lub
 zadłużenie
powstało
w okresie
spadku obrotów, a przedsiębiorca
dołączył do wniosku o przyznanie
świadczeń plan spłaty zadłużenia
wraz z kopią wniosku do ZUS
o rozłożenie na raty należności
z tytułu
tych
składek
lub
o odroczenie płatności tych składek,
z
zastrzeżeniem,
że
podmiot
zatrudniający nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych i składkowych,
do końca trzeciego kwartału 2019 r.

brak podstaw do ogłoszenia
upadłości,

brak uzyskania innej pomocy
w ochronie
miejsc
pracy
w zakresie
tych
samych
pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku
Złożenie
wniosku
do
dyrektora
wojewódzkiego
urzędu pracy.
Wnioski będą mogły być
składane
w drodze
elektronicznej.

Jakie dane są niezbędne
Dane dotyczące obrotów (w
zależności od tego, na które
kryterium się powołujemy)
w ciągu
2
wybranych
miesięcy po 31.12.2019 r.
oraz
obrotu
w ciągu
analogicznych miesięcy 2019
roku
lub
dane dotyczące obrotów
w ciągu dwóch kolejnych
miesięcy po 31.12.2019 r.
wykazujące spadek miesiąc
do miesiąca o 25%.
Dane muszą potwierdzać
wymagane spadki wysokości
obrotów.

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

Wnioski o przyznanie
świadczeń na
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników, o których
mowa w art. 15g mogą być
składane do
dnia 10 czerwca 2021 r.
Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników,
o których mowa w art. 15g
może być udzielane do dnia
30 czerwca 2021 r.

Do wniosku załącza się:
 kopię umowy zawartej
z ZUS lub kopię decyzji US
(dot.
np.
układów
ratalnych, odroczeń),
 plan spłaty zadłużenia
(jeżeli dotyczy),
 kopię
porozumienia
w sprawie wprowadzenia
obniżonego wymiaru czasu
pracy,
 oświadczenia
w szczególności w zakresie:
 o posiadaniu statusu
przedsiębiorcy,
 o wystąpieniu spadku
obrotów,
 brak przesłanek do
ogłoszenia upadłości,
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Dla kogo?

W
okresie
pobierania
dofinansowania pracodawca nie
może wypowiedzieć umowy o pracę
z
przyczyn
niedotyczących
pracownika.





przedsiębiorcy (w tym,
wspólnicy s.c.),

organizacje
pozarządowe,

osoby prawne i
jednostki
organizacyjne

Jakie dane są niezbędne








Kto załatwia i forma
wniosku

kościelna
osoba
prawna działająca na
podstawie przepisów
o stosunku Państwa
do
Kościoła
Katolickiego
w
Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku
Państwa do innych
kościołów i związków
wyznaniowych oraz o
gwarancjach
wolności sumienia i
wyznania, oraz jej
jednostka
organizacyjna
Samorządowa
instytucja kultury, w
rozumieniu ustawy z
dnia 25 października
1991
r.
o
organizowaniu
i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej

7. Art. 15gg
Dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników nieobjętych:
1) przestojem, o którym mowa w
art. 81 Kodeksu pracy, oraz
2) przestojem ekonomicznym w
następstwie wystąpienia COVID-19,
o którym mowa

Kryteria





15%-towy spadek obrotów* (patrz:
koniec tabeli),
brak zaległości w zakresie
podatków i składek, chyba że:
zawarł układ ratalny lub uzyskał
odroczenie terminu płatności lub
zadłużenie powstało w okresie
spadku obrotów, a przedsiębiorca

Złożenie
wniosku
do
dyrektora
wojewódzkiego
urzędu pracy

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

o
niezaleganiu
w zakresie podatków
i składek,
liczbie zatrudnionych
pracowników,
obowiązującej
u
przedsiębiorcy stopie
procentowej składki na
ubezpieczenie
wypadkowe.

Wniosek
o
przyznanie
dofinansowania zawiera w
szczególności:
1)
informacje
o
wnioskowanej kwocie na
dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników i

Wnioski o przyznanie
świadczeń na
dofinansowanie
wynagrodzeń
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Dla kogo?

w art. 15g ust. 5, oraz
3) obniżonym wymiarem czasu
pracy w następstwie wystąpienia
COVID-19, o którym
mowa w art. 15g ust. 5, (pkt 1 i 2
tabeli)
Dofinansowanie przysługuje ze
środków
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
do
wysokości
połowy tych wynagrodzeń, jednak
nie więcej niż 40% 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.
Dofinansowanie nie przysługuje do
wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie
uzyskane
w
miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek
było wyższe niż 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku.






działające na
podstawie
przepisów o
stosunku Państwa
do Kościoła
Katolickiego i
innych kościołów i
związków
wyznaniowych oraz
o gwarancjach
wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich
cele statutowe
obejmują
prowadzenie
działalności pożytku
publicznego;
stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego;
spółdzielnie
socjalne;
spółki akcyjne i sp. z
o.o. oraz kluby
sportowe, które nie
działają w celu
osiągnięcia zysku
oraz przeznaczają
całość dochodu na
realizację celów
statutowych oraz nie
przeznaczają zysku
do podziału między
swoich
udziałowców,
akcjonariuszy i
pracowników.

Kryteria



dołączył do wniosku o przyznanie
świadczeń plan spłaty zadłużenia
wraz z kopią wniosku do ZUS
o rozłożenie na raty należności
z tytułu tych składek lub
o odroczenie płatności tych
składek,
z zastrzeżeniem, że podmiot
zatrudniający nie zalega
w regulowaniu zobowiązań
podatkowych i składkowych, do
końca trzeciego kwartału 2019 r.
brak podstaw do ogłoszenia
upadłości,
brak uzyskania innej pomocy
w ochronie miejsc pracy w zakresie
tych samych pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

liczbie pracowników, której
to świadczenie dotyczy;
2) dane wnioskodawcy oraz
numer telefonu lub adres
poczty
elektronicznej
umożliwiające kontakt z
wnioskującym;
3)
numer
rachunku
bankowego
podmiotu
wnioskującego
o
dofinansowanie;
4) oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych i
kryteriów, o których mowa w
art. 15g ust. 1 i 3;
5)
oświadczenie
o
przeznaczeniu wnioskowanej
kwoty na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników;
6) oświadczenie, że wysokość
wnioskowanej kwoty na
dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników;
7) oświadczenie, że na dzień
sporządzenia
wniosku
wnioskodawca
sporządził
wykaz
pracowników
uprawnionych do świadczeń
wypłaconych z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i jednocześnie
zobowiązuje się dostarczyć
wykaz
na
żądanie
uprawnionych organów.

pracowników, o których
mowa w art. 15gg mogą
być składane do
dnia 10 czerwca 2021 r.
Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników,
o których mowa w art. 15gg
może być udzielane do dnia
30 czerwca 2021 r.

Świadczenia
przysługują
przez
łączny
okres
3 miesięcy, przypadających
od miesiąca złożenia wniosku
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8. Art. 15gga
Dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników, do 2.000 zł na
jednego
pracownika
z
uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy.
UWAGA: 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

Dla kogo?

Kryteria

Przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności,
kodami 47.71.Z, 47.72.Z,
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.Z, 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, 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









Prowadzenie działalności na dzień
30 września 2020 r.
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,
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;
nie spełnia przesłanek do ogłoszenia
upadłości;
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 o

Kto załatwia i forma
wniosku
Wniosek do WUP

Jakie dane są niezbędne

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.

Dofinansowanie
przekazywane
jest
transzach miesięcznych.

w

Wnioski
o
przyznanie
świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy mogą
być składane do dnia 28
lutego 2021 r.

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

Wniosek
zawiera
w
szczególności:

informacje
o
wnioskowanej kwocie
na
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników i liczbie
pracowników, których
to świadczenie dotyczy;

oświadczenie
o
prowadzeniu na dzień
30 września 2020 r.
działalności
gospodarczej, o której
mowa w ust. 1;

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;

oświadczenie
o
spełnianiu warunków
przez przedsiębiorcę,

oświadczenie
o
przeznaczeniu
wnioskowanej kwoty na
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników objętych
wnioskiem,

oświadczenie,
że
przedsiębiorca na dzień
sporządzenia wniosku
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Dla kogo?

Kryteria



9. Art. 15zze (4)
Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i
małego przedsiębiorcy - do 5.000 zł

Przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności,
kodami 47.71.Z, 47.72.Z,
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.Z, 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




Kto załatwia i forma
wniosku

przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy, było wyższe
niż 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku;
zatrudnionych w okresie krótszym
niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku.

Działalność prowadzona na dzień 30
września 2020 r.
Przychód z tej działalności w
rozumieniu przepisów podatkowych
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.

Dotacja podlega zwrotowi przez
mikroprzedsiębiorcę albo małego
przedsiębiorcę w całości na rachunek
bankowy powiatowego urzędu pracy, z
którego otrzymał dotację, jeżeli nie
wykonywał działalności gospodarczej
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
dotacji.

Wniosek do PUP
w formie elektronicznej po
ogłoszeniu naboru przez
dyrektora
powiatowego
urzędu pracy, do dnia 31
stycznia 2021 r.

Jakie dane są niezbędne

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

sporządził zgodny ze
stanem
faktycznym
wykaz
pracowników
objętych wnioskiem i
jednocześnie
zobowiązuje
się
dostarczyć wykaz na
żądanie uprawnionego
organu;

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
wniosek mikroprzedsiębiorcy
albo małego przedsiębiorcy,
zawiera oświadczenia:






o posiadaniu statusu
mikroprzedsiębiorcy
albo
małego
przedsiębiorcy;
o prowadzeniu na dzień
30 września 2020 r.
działalności
gospodarczej,
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.;
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10. Art. 31 zo ust. 8 i 9


Zwolnienie z obowiązku opłacania
należnych
składek
na
ubezpieczenia
społeczne,
na
ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz
Pracy,
Fundusz
Solidarnościowy,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
lub
Fundusz
Emerytur Pomostowych na dzień
złożenia wniosku o zwolnienie z
opłacania składek, , należnych za
okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia
30 września 2020 r.

11. Art. 31zo ust. 10
Zwolnienie
z
obowiązku
z
obowiązku opłacania należnych
składek
na
ubezpieczenia
społeczne,
na
ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy,

Dla kogo?
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
Płatnik
składek,
prowadzący pozarolniczą
działalność
oznaczoną
według
Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej
działalności,
kodami
49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z,
79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z,
90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z.
Opłacający składki za
siebie i osoby zatrudnione.

Płatnik
składek
prowadzącego, na dzień 30
września
2020
r.,
działalność
oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej
działalności,
kodami

Kryteria







Przedsiębiorca był zgłoszony jako
płatnik składek przed dniem 30
czerwca 2020 r.,
przychód z działalności (w rozumieniu
przepisów podatkowych) uzyskany w
pierwszym miesiącu kalendarzowym,
za który składany jest wniosek o
zwolnienie z opłacania składek, jest
niższy co najmniej o 75% w stosunku
do przychodu, który uzyskałeś w tym
samym miesiącu w 2019 r.,
przedsiębiorca 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),

Opłacone należności z tytułu składek, które
zostały zwolnione z obowiązku opłacania,
podlegają
zwrotowi
na
zasadach
określonych w art. 24 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca był zgłoszony jako
płatnik składek do dnia 30 czerwca
2020 r.

przychód z tej działalności w
rozumieniu przepisów podatkowych
uzyskany w listopadzie 2020 r. był
niższy co najmniej o 40% w stosunku

Kto załatwia i forma
wniosku

ZUS.
Wniosek o zwolnienie z
opłacania składek może być
złożony wyłącznie w formie
dokumentu elektronicznego
za pomocą profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w
formie
dokumentu elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując sposób
potwierdzania
pochodzenia oraz
integralności danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład w systemie
teleinformatycznym.
ZUS. - jak wyżej

Jakie dane są niezbędne


o
niezawieszeniu
wykonywania
działalności
gospodarczej na okres
obejmujący dzień 30
września 2020 r.



wniosek należy złożyć
do 30 listopada 2020 r.,
formularz RDZ-B
oświadczenie płatnika
składek
o
rodzaju
przeważającej
działalności
oświadczenie płatnika
składek potwierdzające,
że
przychód
z
działalności uzyskany w
pierwszym
miesiącu
kalendarzowym,
za
który składany jest
wniosek o zwolnienie z
opłacania składek, był
niższy co najmniej o 75%
w
stosunku
do
przychodu uzyskanego
w tym samym miesiącu
kalendarzowym w 2019
r.;
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Uprawnieni są również
przedsiębiorcy z kodami
PKD
przeważającej
działalności: 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z,
90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z,
oraz świadczącej usługi na
rzecz muzeów oznaczone
kodem 79.90.A, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.59, 85.60.Z,
bądź prowadzącej muzeum
Jeżeli
płatnik
składek
prowadzi, na dzień złożenia
wniosku,
działalność
oznaczoną jako rodzaj
przeważającej działalności,
kodem 55.10.Z, 79.12.Z
wniosek może złożyć do
dnia 15 stycznia 2021 r.

wniosek należy złożyć do
dnia 31 stycznia 2021 r.
oświadczenie płatnika
składek
o
rodzaju
przeważającej
działalności
oświadczenie
potwierdzające,
że
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Dla kogo?

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
lub
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

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z,
49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C,
82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,
85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B,
86.10.Z
w
zakresie
działalności
leczniczej
polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach
lecznictwa
uzdrowiskowego,
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
 Umowa cywilnoprawna
zawarta z tytułu:
- działalności twórczej w
zakresie sztuk plastycznych,
literatury,
muzyki,
twórczości
audialnej,
utworów audiowizualnych,
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,

12. Art. 31zy(14)
Zwolnienie z obowiązku obliczania,
potrącania i opłacania składek ZUS
dla osób wykonujących umowy
cywilnoprawne.
Za okres wykonywania tej umowy
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
30 kwietnia 2021 r.

Kryteria







Kto załatwia i forma
wniosku

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

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

do przychodu
uzyskanego
w
listopadzie 2019 r.
przedsiębiorca złożył deklaracje
rozliczeniowe i imienne raporty
miesięczne za miesiące wskazane we
wniosku najpóźniej do 31 grudnia br.
(chyba, że jest zwolniony z
obowiązku ich składania),

umowa zlecenia, z wykonywania
której uzyskiwany jest przychód
została zawarta w okresie od dnia 1
stycznia 2021 r. do dnia 31 marca
2021 r.;
łączny
przychód
uzyskany
z
wykonywania umów zlecenia na rzecz
wszystkich
zleceniodawców,
w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek o
zwolnienie z obowiązku naliczania
składek nie był wyższy od 100%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Jakie dane są niezbędne

Wniosek o zwolnienie z
obowiązku naliczania składek
zleceniobiorca przekazuje do
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych nie później niż w
terminie 7 dni od dnia
zawarcia
umowy
cywilnoprawnej.
Wniosek
złożony po tym terminie nie
podlega rozpatrzeniu

Wniosek o zwolnienie z
obowiązku naliczania składek
zawiera:
dane wnioskodawcy:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL, a jeżeli nie
nadano tego numeru – serię i
numer dowodu
osobistego albo paszportu,
- adres do korespondencji;
dane zleceniodawcy:
- imię i nazwisko, nazwę
skróconą,
- numer NIP, a jeżeli nie
nadano tego numeru –
numer PESEL i REGON;
oświadczenie zleceniobiorcy
potwierdzające:
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Forma pomocy

Dla kogo?
- 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
oraz
przez
przewodników muzeów

Kryteria



Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku;
zleceniobiorca
nie
podlegał
ubezpieczeniom społecznym z innego
tytułu niż wykonywanie umów
zlecenia.

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

ZMIANY W TARCZY 5.0 I 6.0

a)datę zawarcia i okres, na
który została zawarta umowa
zlecenia,
b)wysokość
planowanego
przychodu
z
tytułu
wykonywania
umowy
zlecenia w okresie od dnia 1
stycznia 2021 r. do dnia 30
kwietnia 2021 r.,
c)uzyskiwanie z wykonywania
umowy
przychodów
z
tytułów, o których
mowa w art. 15zs3 ust. 1,
d)uzyskanie w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w
którym
został
złożony
wniosek,
przychodu
z
wykonywania umów zlecenia
z tytułów, o których mowa w
art. 15zs3 ust. 1, na rzecz
wszystkich zleceniodawców
nie wyższego od 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,
e)niepodleganie
ubezpieczeniom społecznym
z innego tytułu niż
wykonywanie
umów
zlecenia;
oświadczenie zleceniobiorcy
o
świadomości,
że
nienaliczone
składki
na
ubezpieczenia społeczne nie
będą
uwzględniane
w
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Dla kogo?

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne
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świadczeniach z ubezpieczeń
społecznych.

*Przez spadek obrotów gospodarczych (15% SPADEK OBROTÓW), rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,
lub
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres – 60 – porównawczy rozpoczyna się w trakcie
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Inaczej mówiąc:
Kryterium 1 – wybieramy dowolne 2 kolejne miesiące przypadające po 31.12.2019 r. lub 60 dni i porównujemy je do analogicznego okresu roku 2019; kryterium jest spełnione jeżeli spadek >15%,
Kryterium 2 – wybieramy dowolny miesiąc kalendarzowy, przypadający po 31.12.2019 r. lub 30 kolejnych dni z tego okresu i porównujemy z miesiącem (odpowiednio 30-toma dniami) poprzedzającymi; kryterium jest
spełnione jeżeli spadek >25%.
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INNE RODZAJE POMOCY
A. TURYSTYKA I BIURA PODRÓŻY
Lp.
1.

Rodzaj świadczenia

Uprawniony/wnioskodawca

Kryteria/Warunki

Wymagania wniosku

Wypłata na rzecz podróżnego
środków pieniężnych wpłaconych
przez tego podróżnego na rzecz
organizatora turystki na poczet
imprezy turystycznej.

organizatorzy turystyki, którzy:

przyjęli
płatność
w
formie
bezgotówkowej;

zostali wpisani do właściwego
rejestru, o którym mowa w art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach
turystycznych
i





powiązanych usługach turystycznych.





odstąpienia od umowy w trybie określonym w
art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych lub
rozwiązania przez organizatora turystyki umowy
o udział w imprezie turystycznej w trybie
określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem
epidemii wirusa SARS-CoV-2

O udzieleniu wypłaty decyduje kolejność złożenia
kompletnych i pozytywnie zweryfikowanych
wniosków organizatora turystyki oraz podróżnego
pod warunkiem dostępności środków z Turystycznego
Funduszu Zwrotów
W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
organizatora turystyki dokonuje on na rzecz
Turystycznego Funduszu Pomocowego:
1) wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości
wypłat objętych tym wnioskiem;
2) opłaty w wysokości:
a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym
wnioskiem,
jeśli
wniosek
składa
mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub
średni przedsiębiorca, albo

Wniosek składany jest do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego tego Funduszu i
może dotyczyć wypłaty na rzecz więcej niż
jednego podróżnego.

Wniosek zawiera:

wskazanie całkowitej kwoty wypłaty,

oświadczenie
organizatora
turystyki
o
odstąpieniu przez podróżnego od umowy w
trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych albo rozwiązaniu umowy
z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej
ustawy, które to odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV2,

oświadczenie, że nie wręczył oraz że nie wręczy
on podróżnemu vouchera, o którym mowa w
art. 15k ust. 2,

oświadczenie, że nie dokonał on zwrotu wpłat
wniesionych przez podróżnego,

oświadczenie, że zobowiązuje się do zwrotu
wypłaty na zasadach i w terminach określonych
ustawie (art. 15kb ust. 7 i 8)
Organizator turystyki składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
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b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym
wnioskiem, jeśli wniosek składa duży
przedsiębiorca.

2.

Podróżny, na rzecz którego ma zostać
dokonana wypłata, o którą ubiega się
organizator turystyki.
Do złożenia wniosku jest uprawniony
podróżny, który zawarł umowę o udział w
imprezie turystycznej.

Jednoczesne złożenie wniosku przez organizatora
turystyki.

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”
Do wniosku należy dołączyć wykaz umów, od których
podróżni odstąpili oraz umów rozwiązanych z
podróżnymi.
Wniosek składa się za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego
Wniosek podróżnego zawiera:

imię i nazwisko podróżnego albo firmę (nazwę)
przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który
zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej
na rzecz podróżnego;

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano
numeru PESEL - rodzaj, numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość;

numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż
osoby fizyczne;

adres zamieszkania, a w przypadku osób innych
niż osoby fizyczne - adres siedziby oraz adres
poczty elektronicznej;

nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym
została zawarta umowa o udział w imprezie
turystycznej;

numer umowy o udział w imprezie turystycznej,
o ile posiada;

datę zawarcia umowy o udział w imprezie
turystycznej;

datę powiadomienia przez podróżnego o
odstąpieniu od umowy o udział w imprezie
turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu
umowy o udział w imprezie turystycznej przez
organizatora turystyki;

datę rozpoczęcia imprezy turystycznej;

numer rachunku bankowego podróżnego lub
rachunku
w
spółdzielczej
kasie
oszczędnościowo-kredytowej, z którego została
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dokonana wpłata należności za imprezę
turystyczną, o ile dotyczy;
numer rachunku bankowego lub rachunku w
spółdzielczej
kasie
oszczędnościowokredytowej, na który została dokonana wpłata
należności za imprezę turystyczną;
wysokość wpłaconych kwot za imprezę
turystyczną i daty obciążenia lub uznania
rachunku;
numer
karty
płatniczej,
w
zakresie
umożliwiającym
weryfikację
dokonania
płatności kartą płatniczą, oraz imię i nazwisko
posiadacza tej karty, z której została dokonana
wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile
dotyczy;
numer telefonu, z którego została dokonana
wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile
dotyczy;
całkowitą kwotę należną do zwrotu;
numer rachunku bankowego podróżnego lub
rachunku
w
spółdzielczej
kasie
oszczędnościowo-kredytowej, na który ma
zostać dokonany zwrot, jeżeli jest inny niż
numer, o którym mowa w pkt 10.

Oświadczenia do wniosku:

o prawdziwości danych we wniosku,

o braku zwrotu wpłaty oraz o nieotrzymaniu
vouchera lub niewyrażeniu zgody na jego
przyjęcie.
Podróżny składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”
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B. OPŁATA TARGOWA
Zgodnie z art. 31zzm przewiduje się zwolnienie z pobierania opłaty targowej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.
C. POMOC OD STAROSTY
1. Wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2 , mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2 , może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.
D. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI
 W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów
załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony.
 Zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. Ogłoszenie zawiadomienia wyłącza wywodzenie
wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

KODY PKD - FROMY POMOCY
Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży

Art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 31zo ust. 10

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i
targowiskach

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i
targowiskach

Art. 15zs(1)

49.31.Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Art. 31zo ust. 10

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

Art. 31zo ust. 8, art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), Art.
31zo ust. 10

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

Art. 31zo ust. 8, Art. 15zs(1)

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

56.10.A

restauracje
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

Art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4)

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

Art. 31zo ust. 8, art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), Art.
31zo ust. 10

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Art. 31zo ust. 8, art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), Art.
31zo ust. 10

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 31zo ust. 8, art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), Art.
31zo ust. 10

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Art. 31zo ust. 8

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

74.20.Z

działalność fotograficzna

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Art. 15zs(1), art. 31zo ust. 8

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Art. 15zs(1), art. 31zo ust. 8

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

Art. 31zo ust. 8, Art. 15zs(1)

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

Art. 31zo ust. 8, art. 15gga, art. 15zze(4), Art. 31zo ust. 10

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych

Art. 15zs(2), art. 31zo ust. 10

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

82.30.Z

organizacja targów, wystaw i kongresów

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni
nauczyciele, trenerzy

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i
pilotażu

Art. 31zo ust. 8

85.59

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

85.59.A

Nauka języków obcych

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Art. 31zo ust. 8

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

86.10.Z

Działalność szpitali

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

86.90.D

działalność paramedyczna

Art. 15zs(2), Art. 15zs(1) art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych

Art. 15zs(2), Art. 15zs(1) art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych

art. 31zo ust. 8

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 8, art.
31zo ust. 10

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

91.02.Z

Działalność muzeów

Art. 15zs(2), art. 15zs (1), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

93.11.Z

działalność obiektów sportowych
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Forma wsparcia

PKD

Rodzaj działalności

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

93.13.Z

działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi
m.in.: o centra fitness

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

Art. 15zs(2), art. 15zs (1), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

93.29.A

działalność pokojów zagadek

Art. 15zs(2), art. 15zs (1), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie
indziej niesklasyfikowana

Art. 15zs(2), art. 15zs (1), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo
ust. 8, art. 31zo ust. 10

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Art. 15gga, art. 15zs(2), art. 15zze(4), Art. 31zo ust. 10

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Art. 15zs(2), art. 15zze(4), art. 15gga, art. 31zo ust. 10

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji
fizycznej
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***

Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA i są objęte ochroną,
przewidzianą w szczególności w przepisach wskazanej powyżej ustawy oraz w przepisach kodeksu cywilnego. Korzystanie z niniejszego opracowania (w tym
jego rozpowszechnianie) może odbywać się wyłącznie ze wskazaniem ww. nazwy uprawnionego wraz z wykorzystanym w opracowaniu znakiem towarowym
(tzw. logo) oraz podaniem źródła pochodzenia utworu.
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