Sosnowiec, dnia 18 grudnia 2020r.
TARCZA ANYKRYZYSOWA 6.0
[1 Informacje podstawowe. Wejście w życie]
Przedmiotem informacji prawnej jest prezentacja rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 9 grudnia
2020r. 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. (Dz.U. z 2020r. poz. 2255, dalej Tarcza antykryzysowa 6.0).
[2] Tarcza ta co do zasady wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem z dniem
16 grudnia 2020 r., jednak część przewidzianych nią rozwiązań wchodzi w życie z mocą wsteczną, a
część w terminie późniejszym.
[3] W tarczy, poza szeregiem mniej istotnych zmian, przewidziano następujące podstawowe
instrumenty pomocy:
• dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniach,
• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
• zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek / zwolnienie z obowiązku naliczania
składek,
• jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
[4] Powyższe rozwiązania są adresowane do ściśle określonych grup podmiotów, wybranych zarówno
z grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ( w oparciu o kryterium prowadzenia
działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, odpowiednimi kodami), jak i z grona podmiotów wykonujących umowy
cywilnoprawne (w oparciu o kryterium uzyskiwania przychodu z tytułu konkretnej działalności).

PODSTAWOWE INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANE W TARCZY 6.0

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
(tj. art. 15 gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
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[5 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do dofinansowania]
Jednym z przewidzianych w Tarczy 6.0 instrumentów pomocy są świadczenia na rzecz ochrony miejsc
pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników (w rozumieniu art. 15g ust. 4), które przysługują przedsiębiorcom w
rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tj. osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także
wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, którzy na
dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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 (katering)
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 postprodukcyjna 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
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
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 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 2005r. 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,
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•
•
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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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

i których 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.
[6] Oceny spełnienia warunku polegającego na oznaczeniu rodzaju przeważającej prowadzonej
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
[7] Ustawa przewiduje dodatkowe warunki otrzymania świadczenia. Do pomocy tej uprawniony jest
bowiem przedsiębiorca:
1) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony
przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu
skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu
płatności;
2) który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
3) wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń
pracowników:
1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
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 na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
[8 Wniosek uprawnionego]
Pomoc przyznawana jest na wniosek, który składa się w postaci elektronicznej za pomocą
udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na
siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być
składane do dnia 28 lutego 2021 r.
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie
pracowników, których to świadczenie dotyczy;
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2) oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z
kodów wskazanych powyżej;
3) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
4) oświadczenie o spełnianiu dodatkowych warunków (brak zaległości, brak przesłanek ogłoszenia
upadłości, brak toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego),
5)
oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników objętych wnioskiem, z uwzględnieniem spełniania kryteriów przyznania dofinansowania
na rzecz pracowników objętych wnioskiem;
6)
oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem
faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz
na żądanie uprawnionego organu (wykaz obejmuje następujące dane pracowników: imię/imiona,
nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość, wysokość wynagrodzenia brutto, wymiar czasu pracy),
7)
świadczenie 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.
Powyższe oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
[9 Umowa]
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 nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej
pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania
negatywnym skutkom COVID-19. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych.
Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji
prowadzonej jedynie na rzecz pracowników, na których wynagrodzenia przyznano dofinansowanie.
[10 Obowiązki przedsiębiorcy]
Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
należy:
1) niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres
objęty dofinansowaniem;
2)
powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia
informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
3) rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie
środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
4) zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
5) poddanie się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.
[11] W przypadku niewywiązania się z obowiązku niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z
przyczyn niedotyczących pracownika przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu całego
dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika. Do zwrotu całej otrzymanej
pomocy obowiązany jest również przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń
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niezgodnie ze stanem faktycznym, lub nie poddał się kontroli, a także przedsiębiorca który pomimo
wezwania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w dodatkowym wyznaczonym terminie nie rozliczył
otrzymanego dofinansowania i nie złożył dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków
zgodnie z przeznaczeniem, albo nie zwrócił niewykorzystanych środków. Ponadto w przypadku
wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej
wysokości przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu tej części pomocy, która została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Zwrot środków następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania środków.
[12 Rozliczenie świadczeń. Kontrola]
Rozliczenie świadczeń polegać będzie na wstępnej weryfikacji w terminie 60 dni od dnia upływu
terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji oraz końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji,
potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków
i ostatecznym zatwierdzeniu przekazanego rozliczenia otrzymanych środków, która może zostać
dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji.
Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać kontrole w okresie pobierania
dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu okresu pobierania świadczeń w zakresie
wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może
żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień.
[13 Skutki podatkowe]
Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.

JEDNORAZOWE DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zs2 i art. 15 zs3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

A. OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
[14 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do świadczenia postojowe]
Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje osobie prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która na dzień 30 września 2020 r. prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:
•
•
•
•
•
•
•

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach,
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
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 postprodukcyjna 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 2005r. 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,

która skorzystała ze świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego (w trybie
art. 15zs lub art. 15zua ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), jeżeli przychód z w/w 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.
[15] Oceny spełnienia warunku polegającego na oznaczeniu rodzaju przeważającej prowadzonej
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
[16 Wniosek]
Ustalenie prawa do powyższego świadczenia następować ma na wniosek osoby prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą, który musi zawierać:
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1) dane osoby uprawnionej ( imię i nazwisko, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery
PESEL i REGON, nazwę skróconą płatnika składek );
2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju
instrumentu płatniczego;
3) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
4) podpis wnioskodawcy;
5) 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. (obydwa
te oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).
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.
Wnioski mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.
[17 Wysokość świadczenia. Wypłata. Ochrona]
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, a osobie prowadzącej pozarolniczą działalność
gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego
w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług
na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje
w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego przysługuje jedno jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w formie
bezgotówkowej niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
Z w/w świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
[18 Odmowa]
Odmowa prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje w drodze
decyzji, od której przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w
przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1575 i 1578) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7
i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się
odpowiednio.
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[19 Nienależne świadczenie]
Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:
1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub
odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;
2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona,
3)wypłacone w kwocie wyższej niż należna.
Osoba, która pobrała powyższe świadczenie nienależnie jest obowiązana do jego zwrotu wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu wypłaty świadczenia do dnia zwrotu, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa
cywilnego, z tym że jeżeli wypłata osobie innej niż uprawniona lub w kwocie wyższej niż należna
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie ZUS, odsetek nie nalicza się.
Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się
później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe. Kwota
nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i
kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o
ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. Kwota nienależnie
pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów
upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo
do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Organ może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości
lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, stosując odpowiednio zasady
określone w art. 84 ust. 8-8e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, jeżeli:
1) zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub
2) kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
[20 Skutki podatkowe]
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika
są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych

B. OSOBA WYKONUJĄCA UMOWY CYWILNOPRAWNE
[21 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do świadczenia]
Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
albo umowę o dzieło (dalej "umowa cywilnoprawna"), nie posiadającej innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli
przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa
artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w
dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
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3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych,
4) 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,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów
– 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.
[22 Wniosek]
Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek
osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo
umowę o dzieło, zawierający:
1) dane osoby uprawnionej (imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji)
2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju
instrumentu płatniczego;
3) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
4) podpis wnioskodawcy;
5) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczenie o
zawarciu umowy cywilnoprawnej do dnia wejścia w życie ustawy, której przedmiot związany jest z w/w
tytułami działalności, wraz ze wskazaniem czy jest to umowa zlecenia czy o dzieło,
6) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 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
7) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczenie o
nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
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.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej
w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
[23 Wysokość świadczenia. Wypłata. Ochrona]
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020
r. nie więcej niż trzykrotnie, z tym, że w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż
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50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. W
przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie
postojowe.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata
świadczenia następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej
prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych.
Z w/w świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
[24 Odmowa]
Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje
odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578) dla postępowań
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.
[25 Nienależne świadczenie]
Za nienależnie pobrane jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe uważa się świadczenie:
1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub
odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;
2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona,
3) wypłacone w kwocie wyższej niż należna
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu., w wysokości i na zasadach określonych przepisami
prawa cywilnego. Jednak jeżeli wypłata świadczenia postojowego osobie innej niż osoba uprawniona
lub w kwocie wyższej niż należna nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, nie nalicza się odsetek.
Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne
świadczenie.
Kwota nienależnie pobranego jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego ustalona
prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3
lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się
prawomocna.
Kwota nienależnie pobranego świadczenia ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i
kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a
jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Organ może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w
całości lub w części, odroczyć termin jego płatności albo rozłożyć je na raty, stosując odpowiednio
zasady określone w art. 84 ust. 8-8e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, jeżeli:
1) zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub
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2) kwota nienależnie pobranego świadczenia nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

JEDNORAZOWA DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
(art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

[26 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do dotacji)
Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji (do
wysokości 5.000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili
działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 (katering)
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 postprodukcyjna 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 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 2005r. 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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku
lub listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r. Dotacja ta nie może być jednak udzielona
mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.. –
prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
30 września 2020r.
[27] Oceny spełnienia warunku polegającego na oznaczeniu rodzaju przeważającej prowadzonej
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
[28 Wniosek]
Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
zawierający oświadczenia:
1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. opisanej wyżej działalności gospodarczej;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był
niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo
listopadzie 2019 r.;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września
2020 r.
Oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.
[29 Zwrot dotacji]
Dotacja podlega zwrotowi w całości jeżeli mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca nie
wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. W tym
przypadku okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres
3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, ale Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przedłużyć
w/w okres zwrotu dotacji.
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Jednak w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
[30] Ponadto dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w
całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego
urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
1) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, lub nie spełniał innych
warunków do udzielania dotacji;
3) nie poddał się kontroli Starosty.
W tym przypadku okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia
wezwania starosty.
[31 Skutki podatkowe]
Przychód z tytułu udzielonej dotacji oraz w przypadku śmierci przedsiębiorcy nie stanowi przychodu
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.
[32 Ochrona świadczenia]
Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich
przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego
tytułu wykonawczego.
[33 Kontrola]
Starosta, lub upoważniony przez niego dyrektor powiatowego urzędu pracy, albo inni pracownicy tego
urzędu, może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:
1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2) właściwego dokumentowania dotacji,
a kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie
dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACENIA NIEOPŁACONYCH SKŁADEK / ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU
NALICZANIA SKŁADEK
(art. 31zo i art. 31zy14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

A. PŁATNIK SKŁADEK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
[34 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do zwolnienia]
Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodami
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•
•
•
•
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•
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•
•
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•
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•

•
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•

•
•
•
•

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 (katering)
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 postprodukcyjna 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 2005r. 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
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
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zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, 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, jeżeli był zgłoszony
jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów
podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie 2019 r.
Wniosek płatnik składek przekazuje do ZUS do dnia 31 stycznia 2021r.
[35] Oceny spełnienia warunku polegającego na oznaczeniu rodzaju przeważającej prowadzonej
działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

B. ROZSZERZENIE ZAKRESU PODMIOTÓW KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z
OBOWIĄZKU OPŁACANIA NALEŻNYCH SKŁADEK ZA OKRES OD DNIA 1 LIPCA 2020 R. DO DNIA 30
WRZEŚNIA 2020 R.
[36 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do zwolnienia]
Rozszerzono krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o 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, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, o płatników składek prowadzących, na dzień złożenia wniosku
o zwolnienie z opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z Działalność postprodukcyjna 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

oraz świadczących 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 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
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

bądź prowadzących 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,
jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w
rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który
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składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku
do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
W/w wnioski dot. okresu od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. złożyć należy co do zasady
do dnia 30 listopada 2020r., z tym że jeżeli płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku,
działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem 55.10.Z, 79.12.Z to w terminie do 15 stycznia 2021r.
[37 Wniosek]
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer
PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczenie o
rodzaju przeważającej działalności,
3) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 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. (w
przypadku A.2)
4) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczenie
płatnika składek potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. (w przypadku A.1)
5) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
6) podpis wnioskodawcy.
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 Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.
[38 Obowiązki płatnika]
Zarówno za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. (w przypadku składania wniosku dot. tego okresu), jak i
za listopad 2020r. ( w przypadku składania wniosku za ten okres) płatnik składek zobowiązany jest
przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach
określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi
przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub
imiennych raportów miesięcznych odpowiednio w terminach do 31 października 2020 i do 31 grudnia
2020 jest warunkiem zwolnienia, chyba że zgodnie z tymi przepisami płatnik składek zwolniony jest z
obowiązku ich składania.
[39 Decyzje w przedmiocie zwolnienia]
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny
należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku
gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
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terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o
zwolnienie z opłacania składek.
Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, znane na dzień rozpatrzenia
wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek
o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, z tym, że w przypadku płatnika składek,
który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
informacja ta udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji, od
której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne
rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do
wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
[40 Weryfikacja informacji]
Przepisy przewidują wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Szefem
Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku, a w
razie rozbieżności będących wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
płatnik składek obowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę,
w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za
zwłokę. Od decyzji tej płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu
o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez
ministra.
Ponadto przepisy przewidują możliwość weryfikacji przez ZUS kwestii oznaczenia według PKD 2007
przeważającej działalności płatnika, oraz kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych
przez płatnika we wniosku.
C. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU NALICZANIA SKŁADEK W PRZYPADKU UMOWY
[41 Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do zwolnienia]
Na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia ( zwaną dalej „umową zlecenia”), uzyskującego z wykonywania tej
umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z
tytułów:
1)
działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa
artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w
dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
3)
działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych,
4) 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,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
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a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z
dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne
na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
(dalej „zwolnienie z obowiązku naliczania składek”), należnych z tytułu wykonywania tej umowy
zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
[42] Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje, jeżeli:
1)
umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych z w/w tytułów została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia
2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.;
2)
łączny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z w/w
tytułów 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 Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów
zlecenia.
[43 Zakres zwolnienia]
Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia,
spełniającej w/w warunki do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek
ustalanej dla każdej umowy zlecenia.
Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek, ustala się w wysokości 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, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w
którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.
[44 Skutki zwolnienia]
Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są
ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie
z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez niego do tego
ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
[45 Wniosek]
Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca przekazuje do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek
złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania
składek zawiera:
1)
dane zleceniobiorcy (imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji);
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2) dane zleceniodawcy (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru
– numer PESEL i REGON)
3) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń oświadczenie
zleceniobiorcy potwierdzające:
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 w/w tytułów,
d) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z
obowiązku naliczania składek, przychodu z wykonywania umów zlecenia z powyższych tytułów, 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;
4) oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne
nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek może być złożony wyłącznie za pomocą profilu
informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych
udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.
O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca informuje niezwłocznie
zleceniodawcę.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę o zwolnieniu z obowiązku
naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki,
na profilu informacyjnym odpowiednio zleceniobiorcy i zleceniodawcy w systemie teleinformatycznym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i wyjaśnieniu wszelkich
okoliczności dotyczących ustalenia prawa do zwolnienia.
Jeżeli zleceniodawca nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, ma obowiązek jego założenia niezwłocznie po otrzymaniu od zleceniobiorcy
informacji o złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
[46 Obowiązki zleceniodawcy]
Za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniodawca obowiązany
jest przesyłać za zleceniobiorcę imienne raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W imiennym
raporcie miesięcznym nie wykazuje się kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania
oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone.
Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z
wykonywania umowy zlecenia, od pozostałej części przychodu zleceniodawca obowiązany jest
obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
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[47 Odmowa]
Odmowa zwolnienia z obowiązku naliczania składek następuje w drodze decyzji, od której
zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie
sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
[48 Kontrola i weryfikacja informacji]
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych
przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w formie
elektronicznej, o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania
składek. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o
rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania
składek, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych. Jeżeli zostanie stwierdzone, że
rozbieżności te są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zleceniodawca
obowiązany jest do opłacenia należnych składek objętych zwolnieniem z obowiązku naliczenia składek,
w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia składek.

INNE ZMIANY PRZEPISÓW
[49 Pozostałe zmiany]
W ustawie przewidziano również inne zmiany, w tym:
1) wprowadzono regulacje umożliwiające Radzie Ministrów przyznawanie w przyszłości
pomocy przedsiębiorcom w drodze rozporządzenia, a więc bez konieczności ponownego
przeprowadzania procesu ustawodawczego;
2) rozszerzono katalog świadczeń uznanych za nienależnie pobrane świadczenie postojowe o
świadczenie wypłacone w kwocie wyższej niż należna, z tym, że jeśli wypłata świadczenia
osobie innej niż uprawniona lub w kwocie wyższej niż należna nastąpiła z przyczyn leżących po
stronie ZUS powstaje obowiązek zwrotu świadczenia, ale nie nalicza się odsetek,
3) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 zrezygnowano z pobierania opłaty
targowej.
4) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą śmierć przedsiębiorcy, któremu przyznano
dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, w okresie, na który zostało przyznane
dofinansowanie nie powoduje obowiązku zwrotu dofinansowania przez spadkobierców, a w
przypadku gdy dokonano już takiego zwrotu, przekazane w ten sposób środki podlegają
zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która dokonała zwrotu dofinansowania.
5) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
podlega umorzeniu także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki, a w przypadku gdy dokonano już jej spłaty w związku ze śmiercią
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6)

7)

8)

9)

mikroprzedsiębiorcy przekazane w ten sposób środki podlegają zwrotowi bez odsetek na
wniosek osoby która dokonała spłaty
przedłużono również na 2021r. (w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego) okres, w którym można
wystąpić o odroczenie wykonania badań technicznych i zezwolenie na eksploatację
urządzenia technicznego - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy - do organu właściwej jednostki
dozoru technicznego z tym, że ponowny wniosek o odroczenie można złożyć wyłącznie po
przeprowadzeniu badania technicznego już pierwotnie odroczonego na podstawie art. 68a
ustawy o dozorze technicznym
przedłużono do 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
termin na wykonanie zawieszonych obowiązków przeprowadzania badań okresowych
pracowników, a także szkoleń okresowych i badań lekarskich i badań psychologicznych
kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przedłużono do 180 dni po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres ważności orzeczenia lekarskiego
wydanego po przeprowadzeniu badania wstępnego lub kontrolnego przez innego lekarza niż
lekarz do tego uprawniony. Przyjęto, iż w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na
stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 180 dni po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te
odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób
przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
a także, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko
administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i
pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym
stanowisku pracy.
Równocześnie przedłużono okres ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r., do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.
przyjęto, że wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o
których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020, mogą być składane
do dnia 10 czerwca 2021 r. (dotychczas obowiązywała zasada, że mogą być składane w
terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), i że
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art.
15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.;
zmieniono okres, w którym wstrzymane zostało pobieranie od przedsiębiorców:
1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a
wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu
tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,
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2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689)
z okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na okres gdy
obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto wprowadzono
zasadę, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
przedsiębiorcy, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z
przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz
organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne w zakresie , w którym prowadzą działalność
pożytku publicznego, mogą żądać obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi proporcjonalnie do obniżenia jego
przychodu do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym w roku przed
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
10) wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, (tj. o
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; dofinansowanie
kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych; pożyczka bezzwrotna ze środków
Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy; pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego; dofinansowanie wynagrodzeń
osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego; dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnianych przez
kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne) mogą być składane do dnia 10 czerwca
2021 r., a wsparcie to może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.
11) rozszerzono zakres podmiotów, które mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe,
przewidziane w art. 15 zs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, także o osoby prowadzące na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych
przepisów szczególnych, na dzień złożenia wniosku pozarolniczą działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (Działalność
organizatorów turystyki), 93.11.Z (Działalność obiektów sportowych), które skorzystały ze
świadczenia postojowego w trybie art. 15 zs lub art. 15 zua w/w ustawy, jeśli przychód z tej
działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu
kalendarzowym w 2019r.;
12) rozszerzono okres kiedy rada gminy może wprowadzić zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 również na wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021r.
13) rozszerzono uprawnienie rad gmin do przedłużenia, w drodze uchwały, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat
podatku od nieruchomości, także dla tych rat płatnych w wybranych miesiącach pierwszego
półrocza 2021 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.
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14) dodano regulację, zgodnie z którą 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 (poprzez umieszczenie
zawiadomienia przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w
swojej siedzibie),
15) dodano regulację, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie
obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami
prawa administracyjnego terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem
administracji publicznej,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń
i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do
właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także
terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu, w zawiadomieniu
organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o
przywrócenie terminu,
a ponadto przedłużono przewidziany w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, termin na wniesienie prośby o przywrócenie terminu do 30
dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

OPRACOWAŁ:
Zespół Kancelarii Radców Prawnych
Mirosławski Galos Mozes sp. j.
w Sosnowcu
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