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Dotyczy: pismo w sprawie zwiększenia pomocy dla przedsiębiorców.

Szanowny Panie,
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła prawo do ubiegania się o :
• dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych;
• dodatkowe świadczenie postojowe w przypadku spadku poziomu przychodów o min.
40%;
• zwolnienie ze składek na ZUS w listopadzie 2020 r.,
• jednorazową dotacje w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, Przewodnicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mają
możliwość otrzymania jednorazowego oświadczenia postojowego jeżeli przychód z umowy
cywilnoprawnej pochodzi między innymi z usług świadczonych na rzecz muzeów.
Warto, również zaznaczyć że w ramach Tarczy Branżowej 6.0 – punktowego programu
pomocy dla przedsiębiorców z najbardziej dotkniętych panującymi obostrzeniami branż– w
zakresie właściwości Departamentu Funduszy znajduje się instrument uregulowany w art.
15gga specustawy COVID-19. Umożliwia on wystąpienie o dofinansowanie do
wynagrodzeń

pracowników

ze

środków

Funduszu

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują w wysokości2000
zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie przysługuje także do wynagrodzenia osób
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zatrudnionych

na

podstawie

umów

cywilnoprawnych.

Niezależnie

od

podstawy

zatrudnienia pracownicy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed
złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. Dofinansowanie nie przysługuje dla tych
pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było
wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aby skorzystać ze
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca powinien spełnić następujące
warunki:
• prowadzić na 30 września2020 r. działalność gospodarczą należącą do określonych w
przepisach specustawy branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności (art.
15gga ust.1 specustawy COVID-19);
•

uzyskać

przychód

ze

wskazanej

działalności

w

jednym

z

trzech

miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższym o co najmniej 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego;
• nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego
kwartału2019 r.;
• nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości;
• nie znajdować się w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. Wnioski
o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach omawianego
instrumentu należy składać w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. O wsparcie ubiegać się mogą firmy
reprezentujące m.in. następujące branże:
• gastronomiczną,
• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
• sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
• turystyczną (organizatorzy turystyki, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy
turystyczni, rezerwacja biletów),
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• transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
• edukacyjną,
• cateringową,
• usług pralniczych.
Ze wspomnianych powyżej rozwiązań skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa,
niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów z
tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia terminu
płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.
Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Ustawa z 9 grudnia br. 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 ma charakter celowy i wspiera branże
najbardziej dotkliwie dotknięte skutkami drugiej fali pandemii. Pomoc kierowana jest
przede wszystkim do tych branż, które zostały najbardziej dotkliwie i bezpośrednio
dotknięte

zakazami

lub

znacznymi

ograniczeniami

w

wykonywaniu

działalności

gospodarczej. W tym kontekście warto też zaznaczyć, że ww. ustawa zawiera przepis
umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z
których przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i
wydłużenia proponowanego okresu wsparcia.
Ponadto uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0, która obejmie 45 branż.
W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych
i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez
sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł. Na program
składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości
6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich
firm o wartości 6,5 mld zł. Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15
stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm - tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Rząd
chce umożliwić przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych
restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, umarzanie do 100 proc. subwencji
udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł.
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Dostrzegając wpływ pandemii na finanse samorządów, rząd podejmuje działania
umożliwiające wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.
Dla

przykładu,

z Funduszu

jednostki

samorządu

Przeciwdziałania

terytorialnego

COVID-19.

Będą

otrzymają

one

mogły

dodatkowe
być

środki

wykorzystane

na inwestycje, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota środków została ustalona na poziomie
12 mld zł.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną również skierowane do gmin środki
w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Sukcesywnie przyznawane są też środki na wnioski dysponentów z poszczególnych
rezerw celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym m.in. dla jednostek samorządu
terytorialnego na zakup sprzętu medycznego.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną również skierowane do gmin środki
w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Sukcesywnie przyznawane są też środki na wnioski dysponentów z poszczególnych
rezerw celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym m.in. dla jednostek samorządu
terytorialnego na zakup sprzętu medycznego.
Wprowadzono także rozwiązania, które pozwolą na udzielenie dodatkowego wsparcia
jednostkom samorządu terytorialnego położonym na obszarach górskich. Regulacje w tym
zakresie zawarte są w uchwale nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2021 r., poz.26).
Ponadto przepisy przyjętej 9 grudnia 2020 r. przez Sejm tzw. tarczy branżowej upoważniły
Radę Ministrów do wydłużenia mocą rozporządzenia okresu pomocy, jeżeli będzie tego
wymagała sytuacja. Celem przyjętego we wtorek przez rząd rozporządzenia jest wsparcie
przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią
COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Instrumenty wsparcia:


Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne,

na

Fundusz

Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy,

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za
grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli
przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i
przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. W stosunku do
przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.


Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu
z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu
porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.



Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro
i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej
o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.



Dofinansowanie

wynagrodzenia

pracowników

ze

środków

Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty
będzie

spadek

przychodu

uzyskanego

w

jednym

z

trzech

miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do
przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie
będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski
będzie można składać do 31 marca 2021 r.
Lista kodów turystycznych PKD objętych wsparciem:


55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania



55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,



55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe,



79.11.A działalność agentów turystycznych,



79.12.Z działalność organizatorów turystyki,



79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
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93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem w zakresie działalności
przewodników górskich

Z poważaniem
Dominik Borek
dyrektor departamentu
[podpisano elektronicznie]
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