
Forma pomocy Informacje/warunki PKD Kiedy wchodzi

Świadczenie na rzecz ochrony 
miejsc pracy z FGŚP - 
dofinansowanie wynagrodzeń

- spadek przychodu w jednym z 3 
miesięcy poprzedzających wniosek o co 
najmniej 40% w stosunku do m-ca 
poprzedniego lub m-ca analogicznego
- brak zaległości na koniec III kw 2019
- dofinansowanie w kwocie 2000 
zł/pracownik z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy
- dofinansowanie na pracowników 
zatrudnionych co najmniej 3 miesiące
- dofinansowanie przyznawane na 3 
miesiące od miesiąca złożenia wniosku
- dofinansowanie jest przekazywane w 
transzach miesięcznych
- wnioski do 28-02-2021 do WUP w 
postaci elektronicznej

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 
59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 
85.59.B, 86.10.Z w zakresie 
działalności leczniczej polegającej 
na udzielaniu świadczeń w ramach 
lecznictwa uzdrowiskowego, o 
którym mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1662), lub realizowanej w 
trybie stacjonarnym rehabilitacji
leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 
90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 
96.04.Z

3 dni

Dodatkowe świadczenie 
postojowe

- dla osób, które przynajmniej raz 
skorzystały z normalnego świadczenia 
postojowego
- przychód w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku mniejszy o co 
najmniej 75% w stosunku do m-ca 
analogicznego w 2019

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 
79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

nie określono

Dodatkowe świadczenie 
postojowe – jednorazowe 

- dla osób, które przynajmniej raz 
skorzystały z normalnego świadczenia 
postojowego

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.21.Z,

14 dni



- przychód w 10/2020 lub 11/2020 musi 
być niższy o 40% w stosunku do 
10/2019 lub 11/2019

56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 
77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 
85.59.B, 86.10.Z w zakresie 
działalności leczniczej polegającej 
na udzielaniu świadczeń
w ramach lecznictwa 
uzdrowiskowego, o którym mowa w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych, 
lub realizowanej w trybie 
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 
93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Jednorazowe dodatkowe 
świadczenie postojowe

- wniosek składa 
zleceniobiorca/wykonawca 
nieposiadający innego tytułu do 
ubezpieczeń społecznych
- umowa zlecenie/o dzieło zawarta do 
dnia wejścia w życie ustawy

Umowa zlecenie 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,
3) działalności technicznej 

30 dni



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

Dotacja z FP dla 
mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy w kwocie do 
5000,00 zł

- wniosek składa przedsiębiorca w PUP 
wraz z oświadczeniem, że w dniu 
30.09.2020 r. prowadził działalność i jej 
nie zawiesił
- przychód w 10/2020 lub 11/2020 w 
stosunku do 10/2019 lub 11/2019 był 
niższy o co najmniej 40%
- wnioski składa się po ogłoszeniu 
naboru do 31.01.2021 r.
- działalności nie można zawiesić ani 
zamknąć przez 3 miesiące po 
otrzymaniu dotacji

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 
74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,
85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w 
zakresie działalności leczniczej 
polegającej na udzielaniu świadczeń 
w ramach lecznictwa 
uzdrowiskowego, o którym mowa w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej 

3 dni



oraz o gminach uzdrowiskowych, 
lub realizowanej w trybie 
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 
93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie ZUS 07/2020 – 
09/2020 

- przychód za pierwszy miesiąc, za który
wnioskuje się o zwolnienie z obowiązku
opłacania składek musi być mniejszy o 
co najmniej 75% w stosunku do 
analogicznego miesiąca w 2019 r.
- wniosek do 15.01.2021 r.

55.10.Z, 79.12.Z – wyjątek, na dzień
złożenia wniosku

14 dni

Zwolnienie ZUS 11/2020 - zgłoszenie jako płatnik składek w dniu 
30.06.2020 r.
- przychód z działalności w 11/2020 
mniejszy o 40% w stosunku do 11/2019
- wniosek do 31.01.2021 r.

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 
56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 
79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 
85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 
w zakresie działalności leczniczej 
polegającej na udzielaniu świadczeń 
w ramach lecznictwa 
uzdrowiskowego, o którym mowa w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych, 
lub realizowanej w trybie 
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 

14 dni



93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie z naliczania składek 
zleceniobiorcy

- zwolnienie jedynie na wniosek 
zleceniobiorcy
- dotyczy okresu od dnia 01.01.2021 r. 
di dnia 30.04.2021 r. oraz umów 
zawartych od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.03.2021 r.
- łączny przychód z umów zlecenie na 
rzecz wszystkich zleceniodawców w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym złożono wniosek, nie może być 
wyższy od 100% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału obowiązującego 
na dzień złożenia wniosku
- zleceniobiorca nie może podlegać pod 
ubezpieczenia społeczne z innego tytułu 
niż umowy zlecenie
- zwolnienie z naliczania składek 
przysługuje z tytułu każdej umowy 
zlecenia do wysokości maksymalnej 
kwoty podstawy wymiaru tych składek 
ustalonej dla każdej umowy (jw.)
- umowa musi być wykonywana co 
najmniej 1 dzień w miesiącu
- zwolnione składki nie zostaną 
zewidencjonowane na koncie osoby 
ubezpieczonej
- wniosek składa się tylko za 
pośrednictwem ZUS PUE do 7 dni od 
daty zawarcia umowy; po tym terminie 
wniosek nie podlega rozpatrzeniu
- zleceniobiorca musi niezwłocznie 
poinformować zleceniodawcę o złożeniu

nie określono nie określono



wniosku
- ZUS poinformuje obie strony za 
pośrednictwem ZUS PUE o decyzji
- ZUS informuje KAS o wykazanym we 
wniosku przychodzie

Warunkiem każdej pomocy jest posiadanie w rejestrze REGON odpowiedniego PKD na dzień 30.09.2020 r.
Ustawa ogłoszona w Dz.U. w dniu 15.12.2020 r.


