
Omówienie wsparcia dla przedsiębiorców
w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Jesteśmy na bieżąco z pakietami pomocowymi i instrumentami 
prawnymi, jakie rząd proponuje polskim przedsiębiorcom. 

W związku z tym w ślad za poprzednimi Informatorami 
dotyczącymi Tarczy Antykryzysowej przedstawiamy 

Państwu kolejny Informator prawny, w którym w 
sposób prosty i czytelny zostały wyjaśnione 

instrumenty pomocowe wprowadzone 
Tarczą Antykryzysową 6.0.



Kim jesteśmy?

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni 
 z siedzibą w Gdańsku to spółka, która oferuje najwyższej jakości 
usługi prawne, przy optymalnych zasadach wynagradzania.

Wiedza prawna zdobyta przez Partnerów podczas kilkunastu lat 
praktyki pozwala Kancelarii zaoferować swoim dotychczasowym 
oraz przyszłym Klientom profesjonalną i dostosowaną do ich potrzeb 
obsługę prawną. Dostosowanie zakresu usług do rzeczywistych 
potrzeb klienta, wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom, własna 
inicjatywa oraz jasne zasady wynagradzania to nasze główne 
założenia. Priorytetem jest dla nas osiągnięcie celu zakładanego 
przez klienta. 

Gdańsk 2020

Copyright, Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni 

W niniejszym Informatorze opisujemy nowe środki pomocowe, które 
zostaną wprowadzone do ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). 

Zaproponowana pomoc różni się w sposób znaczny od mechanizmów 
pomocowych wprowadzanych poprzednimi wersjami Tarczy 
Antykryzysowej z uwagi to, że część proponowanych środków 
pomocowych została ograniczona do branż szczególnie dotkniętych 
ograniczeniami w wykonywaniu działalności gospodarczej 
wprowadzonymi w związku z drugą falą pandemii wirusa Covid – 19.  
Mowa tu o branżach: gastronomicznej, targowej, fitness, filmowej, 
estradowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, a także fotograficznej i 
fizjoterapeutycznej. 

Z tego względu, omawiając poszczególne środki pomocowe, 
wskazaliśmy szczegółowo krąg podmiotów, które mogą ubiegać 
się o daną pomoc. Ponadto, po omówieniu środków pomocowych, 
umieściliśmy listę kodów PKD wraz z ich szczegółowymi oznaczeniami.
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1 ZWOLNIENIE Z ZUS-U W MIESIĄCU 
LISTOPADZIE DLA WYBRANYCH BRANŻ

Kto może skorzystać?

Płatnik składek (jeżeli 
był zgłoszony jako płat-
nik do dnia 30 czerwca 
2020), prowadzący na 
dzień 30 września 2020 
r. działalność oznaczoną 
następującymi kodami 
PKD, jako działalność 
przeważającą: 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.

Zwolnienie będzie obejmowało całość nieopłaconych składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych w 
okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

Ze zwolnienia skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy wykażą, 
że ich przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

Przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku do ZUS do dnia 
31 stycznia 2021 r.

2 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE  
DLA WYBRANYCH BRANŻ

Kto może skorzystać?

Płatnik składek (jeżeli 
był zgłoszony jako płat-
nik do dnia 30 czerwca 
2020), prowadzący na 
dzień 30 września 2020 
r. działalność oznaczoną 
następującymi kodami 
PKD, jako działalność 
przeważającą: 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.

Zgodnie z projektem Tarczy Antykryzysowej 6.0 ponownie zostanie 
wprowadzona możliwość otrzymania świadczenia postojowego, 
tym razem jednak dla przedsiębiorców z wybranych branż. 
Przedsiębiorcy ci będą mogli otrzymać świadczenie postojowe 
w wysokości 2080 złotych. Świadczenie to będzie miało jednak 
charakter jednorazowy i nie będzie obejmowało osób zatrudnionych 
w ramach umowy cywilnoprawnej, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej.

Ze zwolnienia skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy 
wykażą, że ich przychód z działalności uzyskany w październiku 
albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku 
do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo 
listopadzie 2019 r.
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3 JEDNORAZOWA DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH 
KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorcy 
i mali przedsiębiorcy, 
prowadzący na dzień 30 
września 2020 r. działal-
ność oznaczoną nastę-
pującymi kodami PKD, 
jako działalność prze-
ważającą: 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.

Dotacja - czyli całkowicie nowy środek pomocy, wprowadzony 
Tarczą Antykryzysową 6.0 - będzie stanowiła jednorazową pomoc 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikro-
przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w wysokości 5.000 zło-
tych. Warunkiem umorzenia dotacji będzie prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Z dotacji skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy wykażą, że 
ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopa-
dzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przy-
chodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 
2019 r.

Celem uzyskania dotacji, konieczne będzie złożenie wniosku w 
formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy, po ogłosze-
niu naboru przez dyrektora PUP. 

Co istotne, o dotację nie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, 
którzy na dzień 30 września 2020 r. zawiesili działalność gospo-
darczą. 

4 ZAWIESZENIE OPŁATY TARGOWEJ

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy doko-
nujący sprzedaży na 
targowiskach.

Według projektu Tarczy 6.0 proponuje się zawieszenie poboru 
opłaty targowej w roku 2021 na targowiskach, czyli we wszelkich 
miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż. W związku z faktem, 
że opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub 
w ich częściach oraz zwolnione z niej są także osoby i jednostki, 
które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z 
przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach 
– pomocą objęci zostaną głównie drobni przedsiębiorcy, 
nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujący sprzedaży 
osobiście lub przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych 
pracowników.
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5 WYDŁUŻENIE CZASU NA SKORZYSTANIE Z WPROWADZONYCH 
WCZESNIEJ FORM POMOCOWYCH ZE ŚRODKÓW FGŚP

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca, u któ-
rego wystąpił spadek 
obrotów:
1) co najmniej o 15%, w 
ciągu dowolnie wskaza-
nych 2 kolejnych miesię-
cy kalendarzowych, po 
dniu 31 grudnia 2019 r. w 
porównaniu do łącznych 
obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku 
poprzedniego
2) nie mniej niż o 25% z 
dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowe-
go, przypadającego po 
dniu 31 grudnia 2019 r. w 
porównaniu do obrotów 
z miesiąca poprzedniego
- zatrudniający pra-
cowników na podstawie 
umowy o pracę i umów 
cywilnoprawnych (zle-
cenie, dzieło, itp.)  i który 
nie skorzystał jeszcze z 
tej formy pomocy.

Co istotne, przedsię-
biorca ma możliwość 
skorzystania tylko z jed-
nego z trzech dofinan-
sowań wymienionych w 
niniejszym punkcie – nie 
ma możliwości sko-
rzystania z więcej niż 
jednego dofinansowania 
do wynagrodzeń pra-
cowników.

Rozwiązanie wprowadzone poprzednimi wersjami Tarczy 
Antykryzysowej, zgodnie z którym pracodawca może wypłacić 
pracownikom wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 
niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, czyli wielkości 
etatu danego pracownika. 

Wynagrodzenie to będzie dofinansowywane przez Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do wysokości 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 
okres od 1 do 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r., natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.

5.1 Dofinansowanie kosztów utrzymania pracownika 
– w okresie przestoju ekonomicznego 

Rozwiązanie wprowadzone poprzednimi wersjami Tarczy 
Antykryzysowej, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł 
ograniczyć wymiar czasu pracy swoich pracowników o 20 %, nie 
więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie, 
jakie im wypłaci nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, biorąc pod uwagę wielkość etatu danego pracownika. 

Obniżone wynagrodzenie będzie podlegało dofinansowaniu ze 
środków FGŚP do wysokości 50% obniżonego wynagrodzenia, nie 
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez 
okres od 1 do 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r., natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.

5.2 Dofinansowanie kosztów utrzymania pracownika 
w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy
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Rozwiązanie wprowadzone poprzednimi wersjami Tarczy 
Antykryzysowej dedykowane przedsiębiorcom, u których nie 
wystąpił przestój ekonomiczny, a przedsiębiorca nie obniżył 
wymiaru czasu pracy swoim pracownikom, przy jednoczesnym 
spadku obrotów.

Wynagrodzenia pracowników będą dofinansowywane ze środków 
FGŚP do wysokości połowy ich wynagrodzeń jednak nie więcej 
niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez okres 
od 1 do 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r, natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.

5.3
Dofinansowanie kosztów utrzymania pracownika przy 
braku przestoju ekonomicznego i braku wprowadzenia 
obniżonego wymiaru czasu pracy 

6 WYDŁUŻENIE CZASU NA SKORZYSTANIE  
Z WPROWADZONYCH WCZESNIEJ FORM POMOCOWYCH  
– JEDNORAZOWEJ MIKROPOŻYCZKI 

Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorca 
(w tym mikroprzedsię-
biorca niezatrudniający 
pracowników) i który nie 
skorzystał jeszcze z tej 
formy pomocy.

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Pomoc ta została wprowadzona wcześniejszą wersją Tarczy 
Antykryzysowej. 

Aktualnie pomoc polega na udzieleniu jednorazowej pożyczki 
w kwocie 5.000 zł mikroprzedsiębiorcom. Pożyczka wraz z 
odsetkami będzie podlegała umorzeniu, pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Obecnie 
przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosku o takie 
umorzenie – pożyczka będzie umarzana automatycznie.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r, natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.
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7 WYDŁUŻENIE CZASU NA SKORZYSTANIE  
Z WPROWADZONYCH WCZESNIEJ FORM  
POMOCOWYCH ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca, u któ-
rego wystąpił spadek 
obrotów:
co najmniej o 30%, w 
ciągu dowolnie wskaza-
nych 2 kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych, 
przypadających w okre-
sie po dniu 31 grudnia 
2019 r. do dnia poprze-
dzającego dzień złoże-
nia wniosku o przyzna-
nie dofinansowania, w 
porównaniu do łącznych 
obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku 
poprzedniego - zatrud-
niający pracowników 
na podstawie umowy 
o pracę i umów cywil-
noprawnych (zlecenie, 
dzieło, itp.) i który nie 
skorzystał jeszcze z tej 
formy pomocy.

Środek pomocowy wprowadzony poprzednimi wersjami Tarczy 
Antykryzysowej, polegający na przyznaniu dofinansowania 
wynagrodzeń pracowników w wysokości, 50%, 70% lub 90% 
wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
należnymi od przyznanych wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania 
uzależniona będzie od spadku obrotów przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie to będzie dofinansowywane przez Urząd Pracy, 
przez okres od 1 do 3 miesięcy przypadających od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r, natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.

7.1 Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca prowa-
dzący jednoosobową 
działalność gospodar-
czą lub wspólnik spółki 
cywilnej niezatrudnia-
jący pracowników, u 
którego wystąpił spadek 
obrotów:
co najmniej o 30% w cią-
gu dowolnie wskazanych 
2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przy-
padających w okresie 
po dniu 31 grudnia 2019 
r. do dnia poprzedza-
jącego dzień złożenia 
wniosku o przyznanie 
dofinansowania, w po-
równaniu do łącznych 
obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku 
poprzedniego i który nie 
skorzystał jeszcze z tej 
formy pomocy.

Środek pomocowy wprowadzony wcześniej Tarczą Antykryzysową, 
polegający na dofinansowaniu części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej wysokości, 50%, 70% lub 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Wysokość 
dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów 
przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie to będzie dofinansowywane przez Urząd Pracy, 
przez okres od 1 do 3 miesięcy przypadających od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Antykryzysowa 6.0 przedłuża termin składania wniosków 
o dofinansowanie do dnia 10 czerwca 2021 r, natomiast samo 
dofinansowanie będzie wypłacane do dnia 30 czerwca 2021 r.

7.2 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej
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JAKIE ŚRODKI POMOCOWE MOGĄ  
JESZCZE ZOSTAĆ WPROWADZONE?

• odroczenie płatności zaliczek na PIT pobranych od pracowników 
w stosunku do przedsiębiorców z wybranych branż. Rząd 
zapowiada przesunięcie wpłaty zaliczek za październik, listopad 
i grudzień o pół roku. 

• całkowite umorzenie subwencji z tarczy finansowej PFR 
dla sektora MŚP, z branż dotkniętych ograniczeniami w 
wykonywaniu działalności gospodarczej. Prawdopodobnie 
przedsiębiorstwa będą musiały spełnić jeszcze jeden warunek 
– wykazać spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 
r. o co najmniej 30 %

POMOŻEMY PAŃSTWA FIRMIE SKORZYSTAĆ Z 
ZAPROPONOWANEGO PRZEZ RZĄD WSPARCIA

Aby uzyskać pomoc z rządowych programów, konieczne jest 
spełnienie określonych warunków. Nasz zespół przeprowadzi 
dla Państwa pełną analizę prawną w zakresie możliwości 
wykorzystania pakietów pomocowych zaproponowanych Tarczą 
Antykryzysową 6.0 w Państwa firmach. Ponadto przeprowadzimy 
za Państwa cały proces związany z wykorzystaniem takiej pomocy, 
począwszy od złożenia wymaganych wniosków, kończąc na 
rozliczeniu otrzymanej pomocy. 

Jednocześnie w tym szczególnie trudnym czasie dla przedsiębiorców 
- w zależności od Państwa potrzeb - zaproponujemy odpowiednie 
rozwiązania chroniące prowadzoną działalność gospodarczą 
i finanse oraz zapewnimy wsparcie w negocjacjach umów 
handlowych i zaproponujemy środki chroniące Państwa firmy w 
przyszłości.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Zespołu 
zajmującego się doradztwem w zakresie Tarczy Antykryzysowej p. 
Paulą Kowalską tel: 58 343 44 66, e-mail: p.kowalska@kklaw.pl  
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47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży 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

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

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

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych

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

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 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

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 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

LISTA BRANŻ OZNACZONYCH  
POSZCZEGÓLNYMI KODAMI PKD:
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