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DLA BIZNESU 

Sejm przyjął Tarczę Branżową 

Wczoraj późnym wieczorem Sejm przyjął tzw. Tarczę       
Branżową, przewidującą wsparcie dla branż szczególnie      
dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią.      
Przyjęta została część poprawek Senatu, które m.in.       
rozszerzą pomoc na więcej branż. 

Uwaga! Na chwilę obecną tekst Ustawy nie został jeszcze         
opublikowany natomiast poniżej zamieszczamy Państwu     
informacje opublikowane na stronie rządu. 

Główne rozwiązania pomocowe z Tarczy Branżowej  

1. Zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku       
opłacania należnych składek za okres od dnia 1        
listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z          
możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o       
kolejne branże, 

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie   
postojowe – dla osób, które na dzień 30 września         
2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów       
działalności, z możliwością przedłużenia na     
kolejne miesiące i o kolejne branże,  

3. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw –       
wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,  

4. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w    
kwocie 2000 zł przez 3 miesiące, 

5. Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. –       
przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą     
łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt      
przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków      
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,   
dochodów utraconych z tytułu braku opłaty      
targowej w 2021 r. 

UWAGA! W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, w        
drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę     
kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także        
objąć pomocą kolejne branże, jeżeli będzie tego wymagała        
sytuacja.  

Lista branż które otrzymają wsparcie 

➢ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)  
➢ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i       

targowiskach)  
➢ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na      

straganach i targowiskach)  
➢ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na      

straganach i targowiskach)  

➢ 56.10.A (restauracje)  
➢ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)  
➢ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)  
➢ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)  
➢ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
➢ 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  
➢ 74.20.Z (działalność fotograficzna)  
➢ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego)  
➢ 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)  
➢ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)  
➢ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in.      

indywidualni nauczyciele, trenerzy)  
➢ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka      

gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak       
danych o dofinansowaniu 

➢ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy        
i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa) 

➢ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o       
dofinansowaniu 

➢ 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie       
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe) 

➢ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności      
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach       
lecznictwa uzdrowiskowego) 

➢ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)  
➢ 86.90.D (działalność paramedyczna)  
➢ 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)  
➢ 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)  
➢ 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np.       

rzeźbiarze, malarze, rysownicy),  
➢ 91.02.Z (muzea),  
➢ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)  
➢ 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej,      

chodzi m.in.: o centra fitness)  
➢ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  
➢ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)  
➢ 93.29.A (działalność pokojów zagadek)  
➢ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa    

niesklasyfikowana)  
➢ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) 
➢ 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji      

fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł 

Nowe PKD 

➢ 55.10.Z (działalność hoteli i podobnych obiektów      
zakwaterowania), 

➢ 47.72. Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów       
skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 
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➢ 49.32. Z (działalność taksówek osobowych) - w zakresie        
zwolnienia ze składek ZUS, 

➢ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie      
indziej niesklasyfikowany), 

➢ 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla      
odbiorców zewnętrznych (catering), 

➢ 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników      
turystycznych), 

➢ 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i       
futrzarskich), 

➢ 79.90.C (pozostała działalności usługowa w zakresie      
rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej), 

➢ 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) 

Zwolnienie ze składek ZUS 

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania      
należnych składek ZUS od 1 listopada 2020 r. do 30          
listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie       
odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego,      
prowadzenie działalności 30 września 2020 r.,      
zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika       
składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów       
podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co         
najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego         
w listopadzie 2019 r. 

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r.          
Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą       
zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub      
imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31        
grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej          
składania. W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił      
składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego      
wniosku, będą one podlegały zwrotowi. 

Ponadto firmy, które jako rodzaj przeważającej      
działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,      
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z,       
79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A,       
93.29.B, 93.29.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów        
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o          
muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem          
79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z mogą zostać objęte        
zwolnieniem ze składek ZUS od 1 lipca 2020 r. do 30           
września 2020 r., jeżeli były zgłoszone jako płatnik        
składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności           
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w      
pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany      
jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75          

proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym        
miesiącu w 2019 r. 

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe  

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego    
dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które      
prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z         
określonych rodzajów działalności. Świadczenie    
postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego      
wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00        
zł.  

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku       
lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%,          
przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu        
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie      
w 2019 r.  

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego      
wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić       
80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób      
rozliczających się w formie karty podatkowej – 50%        
minimalnego wynagrodzenia.  

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż.        
Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku      
dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju      
przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o      
spadku przychodów.  

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, w drodze        
rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych     
świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także objąć        
pomocą kolejne/ inne branże, jeżeli będzie tego wymagała        
sytuacja.  

Dotacja do 5 tys. zł  

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać            
mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie mogła mieć ona formę         
pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania     
działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia       
udzielenia wsparcia.  

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące        
warunki:  

● na 30 września 2020 r. wykazać jedną z        
określonych rodzajów działalności,  

● na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej        
działalności gospodarczej,  
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● przychód z działalności uzyskany w październiku      
lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co        
najmniej o 40%, w stosunku do przychodu       
uzyskanego odpowiednio w październiku albo     
listopadzie 2019 r.  

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na       
podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą     
elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.  

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą       
przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do       
wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym     
wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika      
zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru       
czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do       
wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów      
cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak       
zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem       
wniosku o przyznanie świadczeń.  

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać 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 będzie musiał spełnić następujące      
warunki:  

● prowadzić na 30 września 2020 r. działalność       
gospodarczą należącą do wyżej wymienionych     
branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej     
działalności,  

● przychód z tej działalności uzyskany w jednym z        
trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia     
wniosku był niższy 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 kwartału 2019 r.,  

● nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości, o       
których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z            
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,  

● wobec przedsiębiorcy niego prowadzone    
postępowanie restrukturyzacyjne lub   
likwidacyjne.  

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc        
będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego       
urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę       
przedsiębiorcy.  

Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia       
zdecydować o przyznaniu dofinasowania do wynagrodzeń      
w kolejnych okresach, jeżeli będzie tego wymagała       
sytuacja.  

Zawieszenie opłaty targowej  

Tarcza branżowa zakłada również zawieszenie poboru      
opłaty targowej w 2021 r. Utrata wpływów z tego tytułu          
zostanie w pełni zrekompensowana wszystkim gminom, w       
wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez       
gminę w 2019 r. Pieniądze będą wypłacane z góry za cały           
rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu         
Przeciwdziałania Covid-19. Łączny koszt rekompensaty     
wyniesie do 139 mln zł.  

Przedłużenie orzeczeń lekarskich dla pracowników  

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik, który      
ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań       
do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym, będzie      
mógł być zatrudniony na takim stanowisku u kolejnego        
pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne       
wstępne badania lekarskie.  

Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć także      
pracowników zatrudnianych na innych stanowiskach niż      
administracyjno-biurowe w przypadku gdy zatrudnienie     
nastąpi w ciągu 180 dni (nie jak obecnie 30 dni) po           
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku     
pracy.  

Rozwiązanie to będzie także dotyczyć osób podejmujących       
pracę równolegle u innego pracodawcy. Natomiast nie       
znajdzie ono zastosowania w przypadku osób      
przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie     
niebezpiecznych. Po odwołaniu stanu epidemii lub stanu       
zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy      
związane z wykonywaniem (zawieszonych)    
profilaktycznych badań pracowników do 180 dni. 
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Data wejścia w życie przepisów tarczy branżowej 

Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia     
pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po      
upływie 3 dni od momentu publikacji treści tarczy        
branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące        
zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego       
świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni         
od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.  

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?  

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli       
będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie        
decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców.      
Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże. 

Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już       
funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa,    
które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz          
pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal      
mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń,      
mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30        
czerwca 2021 r. 

Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie        
wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków      
o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na        
wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na      
finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie        
urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.  

Propozycja przedłużenia udzielania pomocy na 2021 r.       
zgodna jest z decyzją Komisji Europejskiej, która       
wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych. 

Ile będzie kosztować tarcza branżowa?  

Z nowych instrumentów skorzysta 270 tys. firm. Łączna        
kwota miesięcznego wsparcia dla przedsiębiorców to      
ponad 4,5 mld zł. Dofinansowaniem wynagrodzeń      
objętych zostanie około 1 mln pracowników. Ten       
instrument został przewidziany na okres 3 miesięcy. 

źródło: gov.pl,  
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