
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa 
programu 

pomocowego  

projekt poselski, tzw. Tarcza 6.0 

Jednorazowe 
dodatkowe 
świadczenie 
postojowe 

(Art. 15zs2.) 
● Dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oraz              

skorzystały ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs. lub art. 15zua.  
● (o)Rodzaj przeważającej działalności oznaczonej kodem: 

47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,           
82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z. 

● (o)Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie           
2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu               
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.  

● Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju            
przeważającej działalności i spełnieniu warunków do otrzymania świadczenia.  

● Wniosek może zostać złożony do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od czasu ogłoszenia              
zniesienia stanu epidemii.  

● Wniosek składa się 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. 

● W razie zbiegu przysługuje prawo do jednego świadczenia. 
● wypłata następuje po ustalenie przez organ ostatniej z przesłanek  



 

● Należy pamiętać, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę           
fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty              
minimalnego wynagrodzenia oraz niewykonywania jej przez okres ostatnich 60 miesięcy. 

  

Zwolnienie z 
obowiązku 
opłacenia 
należnych 

składek 
 

(art. 31zo ust. 10) 
● Na wniosek płatnika składek prowadzącego działalność na dzień 30 września 2020 r., 
● (o)o przeważającej działalności oznaczonej kodami: 

47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,           
82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,           
93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.  

● 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 

● (o)Warunek: był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r., a 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 wraz z oświadczeniami przekazuje do ZUS do dnia 31 stycznia 2021 r. – w                 
przypadku składek należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

● obowiązek przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad          
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich                 
składania. 

  

Zawieszenie 
pobierania 

opłaty targowej 

Zawieszenie opłaty targowej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021. (art. 31zzm.) 

  

Wydłużenie 
okresu na 

skorzystanie z 
programów 

pomocowych 

Wydłużenie terminu złożenie wniosku o przyznanie wsparcia do 10 czerwca 2021 r., a udzielania pomocy do                
30 czerwca 2021 r., dotyczy:  

● dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg. (art.               
15gh.) 

● dofinansowania części wynagrodzeń pracowników i  składek ZUS (art. 15 zzb.) 
● dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych(art. 15        

zzc.)  
● jednorazowych pożyczek(art. 15 zzd.) 
● dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne         

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 15 zze.) 
● Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki           

organizacyjne (art. 15 zze2) 

  

Śmierć 
beneficjenta i 

jego następstwa 
prawne w 

stosunku do 
dofinansowania 

W przypadku śmierci beneficjenta w trakcie trwania okresu, na który została udzielona pożyczka, następca              
prawny beneficjenta nie ma obowiązku zwrotu świadczenia (art 15 zzd. ust 7a), a zwrócone świadczenie w                
części lub w całości podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku staroście.                 
(Art. 31zzo. w zw. z art 15 zzd.) 



 
 

 

  

 W przypadku śmierci beneficjenta w trakcie trwania okresu, na który zostało przyznane dofinansowanie             
kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, jego następcy prawni nie są obowiązani do            
zwrotu otrzymanego dofinansowania z tytułu nieprowadzenia działalności gospodarczej za ten okres, a w             
razie jego zwrotu w części lub w całości, w związku ze śmiercią przedsiębiorcy w okresie, na który zostało                  
przyznane dofinansowanie, pieniądze zwraca się bez odsetek na wniosek w terminie 30 dni od dnia               
doręczenia staroście wniosku. (Art. 31zzp. w zw. z art 15 zzc.) 

  


