Tarcza Antykryzysowa 6.0
Na podstawie uchwalonych w grudniu przepisów Tarczy Antykryzysowej 6.0. W
dobie walki z COVID-19 kolejna grupa branż najbardziej dotkniętych pandemią może
liczyć na pomoc. Wsparcie możemy uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz z Urzędu Pracy.

Na jaką pomoc możemy liczyć z ZUS?
I. Dodatkowe świadczenie postojowe:
Dodatkowe świadczenie postojowe może wynieść 2080 zł lub 1300 zł, środki te
możemy uzyskać maksymalnie 3 razy.
Aby uzyskać tę formę pomocy trzeba spełnić kilka warunków:
1)













Należy posiadać jeden z podanych niżej kodów PKD (musi on być na dzień
30.09.2020 roku przeważającym kodem w działalności gospodarczej):

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.

2) Przychód z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku powinien być niższy o minimum 75% w stosunku do analogicznego
miesiąca w roku 2019.
3) Przedsiębiorca przynajmniej jednorazowo korzystał już z tej formy pomocy
oferowanej przez ZUS,

UWAGA!
Kwota dodatkowego świadczenia postojowego będzie opodatkowana.

II. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby
prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:
W tym przypadku również możemy liczyć na wypłatę kwoty w wysokości 2080 zł lub
1300 zł, lecz jedynie jednorazowo.
Aby uzyskać tę formę pomocy należy spełnić następujące warunki:

1) Jeden z poniższych kodów PKD na dzień 30 września był przeważającym w
działalności :









































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,
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.

2)
Przychód z działalności w miesiącu październiku lub listopadzie był niższy o
40% w stosunku do października lub listopada 2019 r.
3)

Z powodu COVID-19 w twoim przedsiębiorstwie nastąpił przestój.

4)
Twoje przedsiębiorstwo skorzystało już przynajmniej jednorazowo ze
świadczenia postojowego.

III. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień
2020 r.
Dzięki tej formie pomocy przedsiębiorstwo może zyskać zwolnienie z opłacania
składek za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, nawet jeżeli składki zostały już
opłacone. W takiej sytuacji można wystąpić o zwrot wpłaconych składek lub zostaną
one przeksięgowane na przyszłe zobowiązania.
Aby skorzystać z tej formy pomocy należy:
1) Na dzień 30 września posiadać niżej wymieniony przeważający kod PKD.
















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,
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,

2) Prowadzisz 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.
3) Zgłoszenie jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r. ,
Przychód uzyskany w miesiącu za który zostanie złożony wniosek powinien być
niższy o minimum 75% w stosunku do tego samego miesiąca w roku 2019.

4)

5) Złożenie deklaracji oraz raportów imiennych za miesiące, za które zostanie
złożony wniosek o zwolnienie najpóźniej do 31 października 2020 r. (chyba że za te
miesiące przedsiębiorca został zwolniony z ich opłacania)

IV. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.
Określona grupa branż uzyskała również możliwość do zwolnienia z opłacania
składek za listopad.
Z tej formy pomocy skorzystają przedsiębiorstwa które spełnią poniższe
warunki:

1) Na dzień 30 września 2020 r ich przeważającym kodem PKD był jeden z
poniższych:















































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,
49.32.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.:
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

2)
Przychód z działalności w miesiącu listopad jest mniejszy o co najmniej 40%
w stosunku do listopada 2019 r.
3)

Zgłoszenie jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r.

4)
Złożenie deklaracji rozliczeniowych, raportów miesięcznych najpóźniej do 31
grudnia 2020 r.
UWAGA!
Składanie wniosków będzie możliwe do 31 stycznia 2021 r.

V. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów
cywilnoprawnych.
Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, umowę zlecenia lub
inną umowę o świadczenie usług ) również nie zostaną pozostawione bez
jakiejkolwiek pomocy w Tarczy Antykryzysowej 6.0. One też mogą liczyć na pomoc
z ZUS w formie zwolnienia z naliczania składek od umów.
Aby skorzystać z tej formy pomocy muszą być spełnione następujące warunki:
1) Umowa przez zawarta została pomiędzy 1 styczniem 2021 r. a 31 marcem
2021.
2) Twój przychód z wykonywanych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku nie przekroczył 100 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
3) Nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa
zlecenie
UWAGA!
Aby uzyskać tę formę pomocy należy również w terminie 7 dni od zawarcia umowy
zlecenie złożyć wniosek RZN jeżeli natomiast nie nastąpi to w wyżej wymienionym
terminie dokument nie zostanie rozpatrzony.

VI. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób
wykonujących umowy cywilnoprawne
Ta forma pomocy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne gwarantuje
otrzymanie kwoty w wysokości 2080 zł, lub też w wysokości sumy wynagrodzeń z tych
umów.
Ta forma pomocy będzie dostępna dla osób które :
1)


Wykonywały umowy zlecenie 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





2)

Nie były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu

3)
Których przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku 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).

Jaką pomoc oferują Urzędy Pracy ?
I. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro oraz małych
przedsiębiorców
Dotacja w wysokości 5000 zł przysługuje osobom prowadzącym działalność
gospodarczą tylko w przypadku gdy :
1) Przedsiębiorstwo na dzień 30 września posiadało niżej wymieniony kod PKD
jako przeważający:























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,
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,
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.:
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,
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

2)

Działalność nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.

3)
Przychód z działalności gospodarczej w miesiącu październiku bądź
listopadzie 2020 r zmalał o co najmniej 40 % w stosunku do października lub
listopada roku 2019.
UWAGA!!
Wnioski będą przyjmowane przez Powiatowe Urzędy Pracy tylko i wyłącznie w formie
elektronicznej (przez profil zaufany).
Urząd Pracy należy wybrać ze względu na adres prowadzonej działalności.

II. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
Dofinansowanie w wysokości 2000 zł przez 3 miesiące będzie można uzyskać
poprzez Wojewódzki Urząd Pracy po spełnieniu kilku warunków:
1) Na dzień 30 września przedsiębiorstwo powinno posiadać niżej wymieniony
kod jako przeważający w swojej działalności gospodarczej:







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,
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,
59.20.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,
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.:
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

2) Przychód uzyskany w jednym z 3ech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku powinien być niższy, o co najmniej 40 % w stosunku do analogicznego
miesiąca w roku poprzednim tj. 2019.
W uzyskaniu dofinansowania należy również spełnić kilka dodatkowych
warunków takich jak:
 przedsiębiorstwo nie może spełniać warunków do ogłoszenia upadłości ,
 działalność
nie
jest
objęta
postępowaniem
likwidacyjnym
lub
restrukturyzacyjnym,
 na koniec III kwartału 2019 r. ( tj. na dzień 30 września) uregulował w terminie
wszystkie zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne, FGŚP, FP, FS ( z wyłączeniem przedsiębiorców którzy mają
podpisane umowy z ZUS bądź decyzję z Urzędu Skarbowego odnośnie

odroczenia płatności lub też rozłożenia na raty zadłużenia wtedy dodatkowym
warunkiem jest terminowe wpłacenie składek bądź terminowe wpłacanie rat. )
UWAGA!!
Dofinansowanie nie przysługuje w miesiącach w których przedsiębiorca korzystał z
innej formy pomocy dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników.
Wniosek należy złożyć do 28 lutego 2021 r. poprzez elektroniczne wysłanie wniosku na
formularz na stronie Praca.gov.pl

Paulina Połeć

