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Tarcza 6.0 – dziennik ustaw 2255/2020 

Możliwe do otrzymania dofinansowania  

 

 

 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ 2 000,00 PLN 

Warunki: 

1. Przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność 

gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  

 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 

 

2. Spadek przychodów z tej działalności  

 

3. W jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  

 

4. 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,  

( składając wniosek w grudniu porównujemy przychody z: 

 listopada albo października albo września  

Do przychodów z miesiąca poprzedzającego bądź z analogicznych okresów 2019 

Jedyne wsparcie dla firm, które powstały w 2020 roku). 

 

Dodatkowe warunki: 

Do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uprawniony jest 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 
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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, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

3)     wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne. 

 wysokość dofinansowania  

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 za okres 3 miesięcy  

 Wyłączenia: 

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. 

 

 obowiązki pracodawcy 

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 dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 
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 termin składania wniosków :  

Wnioski mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 

Dofinansowanie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

 DODATKOWE POSTOJOWE  

 

Warunki: 

1. Osobie prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 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, 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,  

2. która skorzystała ze świadczenia postojowego ( z pierwszej tarczy) 

3. jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe  

4. jeżeli przychód z tej 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. 

5. wysokość świadczenia: 2080,00 ( dla karty podatkowej 1300,00) 

 

 DODATKOWE POSTOJOWE UMOWY CYWILNOPRAWNE 

 

Warunki: 

1. Zleceniobiorca, wykonawca umowy o dzieło  

2. Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych 

3. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego 

4. Umowa zawarta do dnia wejścia w życie ustawy, 

5. Z tytułu: 

1)     działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, 

muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, 
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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: 

a)     w zakresie pozaszkolnych form edukacji, 

b)     przez przewodników muzeów 

6. Przychód 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. 

7. Wysokość świadczenia: 2080,00 o ile ostatnia umowa przekraczała połowę 

minimalnego wynagrodzenia. Jeśli nie przekraczała – w wysokości ostatniej wypłaty. 

 

 

 DOTACJA 5000.00 PLN 

 

Warunki: 

1. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej  

2. mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy 

3. 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, 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, 
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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, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 

4. których przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo 

listopadzie 2020 r. 

5. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

6. Wyłączenie: Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i 

małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności 

gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. 

7. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

8. Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 

9. Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w 

przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
 ZWOLNIENIE Z ZUS ZA LISTOPAD 2020 
 

Warunki: 

1. Płatnik składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., 

działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 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, 
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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,  

2. 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, 

3. za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.,  

4. jeśli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. 

5. 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. 

6. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 

powinien być złożony do dnia 31 stycznia 2021 r. 
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Dofinansowanie  

do wynagrodzeń 

spadek 40% 

Dodatkowe 

postojowe 

spadek 75% 

Dodatkowe 

postojowe 

spadek 40% 

Zwolnienie z 

ZUS  

07-09* 

Spadek 75% 

Zwolnienie 

z ZUS 11 

Dotacja 5000 

 

Spadek 40% 

X/XI 

47.71.Z 49.39.Z 47.71.Z 49.39.Z 47.71.Z 47.71.Z 

47.72.Z 55.10.Z 47.72.Z 55.10.Z 47.72.Z 47.72.Z 

47.81.Z 77.39.Z 47.81.Z 59.11.Z 47.81.Z 47.81.Z 

47.82.Z 79.11.Z 47.82.Z 59.12.Z 47.82.Z 47.82.Z 

47.89.Z 79.12.Z 47.89.Z 59.13.Z 47.89.Z 47.89.Z 

49.39.Z 90.01.Z 49.39.Z 59.14.Z 49.39.Z 49.39.Z 

56.10.A 90.02.Z 56.10.A 59.20.Z 56.10.A 56.10.A 

56.10.B 93.29.A 56.10.B 71.11.Z 56.10.B 56.10.B 

56.21.Z 93.11.Z 56.21.Z  56.21.Z 56.21.Z 

56.29.Z 93.29.B 56.29.Z 77.39.Z 56.29.Z 56.29.Z 

56.30.Z 93.29.Z 56.30.Z 79.11.Z 56.30.Z 56.30.Z 

59.11.Z  59.11.Z 79.12.Z 59.11.Z 59.11.Z 

59.12.Z  59.12.Z 79.90.Z 59.12.Z 59.12.Z 

59.13.Z  59.13.Z 82.30.Z 59.13.Z 59.13.Z 

59.14.Z  59.14.Z  59.14.Z 59.14.Z 

59.20.Z  59.20.Z 90.01.Z 59.20.Z 59.20.Z 

74.20.Z  74.20.Z 90.02.Z 74.20.Z 74.20.Z 

77.21.Z  77.21.Z 90.03.Z 77.21.Z 77.21.Z 

79.90.Z  79.90.Z 90.04.Z 79.90.Z 79.90.Z 

79.90.A  79.90.A 93.29.A 79.90.A 79.90.A 

  79.90.C 93.29.B 79.90.C  
82.30.Z  82.30.Z 93.29.Z 82.30.Z 82.30.Z 

85.51.Z  85.51.Z 79.90.A 85.51.Z 85.51.Z 

85.52.Z  85.52.Z 85.51.Z 85.52.Z 85.52.Z 

85.53.Z  85.53.Z 85.52.Z 85.53.Z 85.53.Z 

85.59.A  85.59.A 85.59.Z 85.59.A 85.59.A 

85.59.B  85.59.B 85.60.Z 85.59.B 85.59.B 

86.10.Z  86.10.Z  86.10.Z 86.10.Z 

      

86.90.A  86.90.A  86.90.A 86.90.A 

86.90.D  86.90.D  86.90.D 86.90.D 

90.01.Z  90.01.Z  90.01.Z 90.01.Z 

90.02.Z  90.02.Z  90.02.Z 90.02.Z 

90.04.Z  90.04.Z  90.04.Z 90.04.Z 

91.02.Z  91.02.Z  91.02.Z 91.02.Z 

93.11.Z  93.11.Z  93.11.Z 93.11.Z 

93.13.Z  93.13.Z  93.13.Z 93.13.Z 

93.19.Z  93.19.Z  93.19.Z 93.19.Z 

93.21.Z  93.21.Z  93.21.Z 93.21.Z 

93.29.A     93.29.A 

93.29.B     93.29.B 

93.29.Z     93.29.Z 

96.01.Z  96.01.Z  96.01.Z 96.01.Z 
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96.04.Z  96.04.Z  96.04.Z 96.04.Z 

KODY PKD 

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)  

47.72.Z  (Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach) 

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) 

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski) 

55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) 

56.10.A (restauracje)  

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 

56.21.Z  (Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering)) 

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  

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 sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 

77.39.Z ( wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń) 

79.11.A (działalność agentów turystycznych) 

79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) 

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) 

79.90.C (Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana) 

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)  

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) 

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, 

kursy fotograficzne),  

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki 

jazdy, żeglarstwa),  

85.59.A (nauka języków obcych),  

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej) 
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86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),   

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)  

86.90.D (działalność paramedyczna) 

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)  

90.02.Z (wspomaganie przedstawień)  

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy)  

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie 

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) 

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 

93.29.A (działalność pokojów zagadek)  

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) 

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)  

96.01.Z (Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) 
96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej) 
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W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 

2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm 

poszkodowanych podczas drugiej fali 

COVID-19 

 
PFR S.A. 

26 listopada 2020 

 

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, którego 

celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić 

działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Wartość pomocy 

dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy 

Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za 

pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Dodatkowym instrumentem dla 

tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w 

ramach Tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia 

w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. 

Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i wydłużenie istniejącego 

programu. 

Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego 

ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. 
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Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia 

 Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 

 Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro 

 Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego 

 Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł 

 Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów 

 Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z 

COVID-19 

 Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania 

poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy 

 Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE) 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia 

 Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 

 Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa 

mniejsza niż 43 mln euro 

 Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji 

finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 

kwietnia 2021 r. 

 Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł 

 Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty 

brutto 

 Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19 

 Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia 

subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto 

 Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE) 

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin 

składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0) 

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie 

zasad programu 

 Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro 

 Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie 

nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 

31 marca 2021 r. 

 Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE) 

Zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu: 

 znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy 

 zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki 

pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej 

 większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 

lat i obniżenia kosztu 
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Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0? 

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się 

w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów. 

Warunki dla mikrofirm 

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz 

kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w 

okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. 

 

  

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz 

Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. 

Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia 

poniższych warunków: 

 utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., 

 utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. 

Warunki dla małych i średnich firm 

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 

r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w 

związku z COVID-19. 

Kwota subwencji dla MSP jest sumą: 

 predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą 

zostać przez niego poniesione, oraz 

 poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności 

przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, 

inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych   Ram lub wsparcie 

z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r. 

 Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby 

etatów i 72 tys. zł. 

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – 

kwiecień 2021 r.: 

 strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa 
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 strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł 

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych 

warunków: 

 Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., 

 Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma 

możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane 

wsparcie. 

 Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych 

Zasady wykorzystywania subwencji 

 Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej 

działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. 

 Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych 

podobnych instrumentów. 

 Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób 

lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa 

 Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa 

lub akwizycji 

  

  

38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian) 

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0: 

 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

 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 

 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

 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 

 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 

 74.20.Z - Działalność fotograficzna 

 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
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 79.11.A - Działalność agentów turystycznych 

 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki 

 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych 

 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej 

 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 

 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna 

 86.90.D - Działalność paramedyczna 

 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- 

zespół muzyczny 

 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 

 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 
 


