
 

 

 

 

 

 

 

Staramy się wesprzeć siebie nawzajem w tym trudnym dla naszej branży czasie. Dlatego 

przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie instrumentów pomocowych z których mogą 

Państwo skorzystać w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 oraz tarczy antykryzysowej 7.0. 

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym 

,,Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm’’  

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, 

które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną 

związaną z COVID-19. 

 

Pomocą objętych jest 45 branż, na tej liście znajdują się m.in. branże:  

• hotelarska 55.10.Z  

• gastronomiczna 56.10.A 

• kulturalno – rozrywkowa 90.04.Z, 93.29.Z  

• pozostałe tj. fotograficzna, sportowa, fizjoterapeutyczna oraz inne.   
 

Pełną listę firm, które mogą skorzystać z pomocy mogą Państwo znaleźć w regulaminie 

ubiegania się o subwencje paragraf 11, punkt 8, podpunkt i.  

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-

20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf


 

Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej PFR 2.0 Wnioskodawca musi spełnić poniższe 

kryteria:  

• Kod PKD jego działalności znajduje się na liście w regulaminie ubiegania się o 

subwencję PFR 2.0 (paragraf 11, punkt 8, podpunkt i) 

• Posiada status mikrofirmy albo MŚP w rozumieniu Regulaminu 

• przychody w okresie kwiecień – grudzień lub październik – grudzień 2020 uległy 

spadkowi 30% lub więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku  

• przychody w okresie listopad – grudzień 2020 lub styczeń – marzec 2021 uległy 

spadkowi 30% lub więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku (dotyczy 

MŚP)  

• Prowadzić działalność gospodarczą w obu datach, tj. na dzień 31.12.2019 oraz na dzień 

złożenia wniosku 

• Nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 

dzień 31.12.2019, 31.12.2020 oraz na dzień złożenia wniosku  

• Na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo nie jest w likwidacji lub upadłości  

• Posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Centrum Obszaru 

Gospodarczego  

Kwota Subwencji Finansowej, którą można uzyskać obliczana jest na podstawie: 

• Iloczynu liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz 

kwoty uzależnionej od % spadku przychodów: 

1) Spadek większy lub równy 30%  - 18 000 złotych na osobę zatrudnioną  

2) Spadek większy lub równy 60% - 36 000 złotych na osobę zatrudnioną 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej  

do dnia 28 lutego br. 

O subwencję mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy już wcześniej skorzystali z 

pomocy rządowych.  

Szczegółowe wytyczne oraz regulamin ubiegania się o subwencję można znaleźć na stronie: 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp 
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Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 

mogą skorzystać z kolejnych form wsparcia w ramach Tarczy 7.0. Są nimi: 

• świadczenia postojowe, 

• dofinansowanie wynagrodzeń,  

• dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności, 

• zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń 

 

Świadczenia postojowe  

• Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już wcześniej korzystali ze 

świadczenia postojowego 

• Ponowne świadczenie postojowe będzie w takiej samem wysokości jak pobrane 

wcześniej (tj. 1300 zł lub 2030 zł) 

• Kod PKD działalności musi być kodem przeważającym działalności 

• Świadczenia postojowe jednorazowe oraz dwukrotne są dla wybranej grupy 

przedsiębiorców. Wykaz przedsiębiorców oraz kody PKD, które upoważniają do 

uzyskania pomocy można znaleźć na stronie: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-

szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2 

• Wnioski o ponowne świadczenie postojowe można składać od 1 lutego 2021, 

najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony 

stan epidemii. Wnioski należy wysyłać za pomocą platformy ZUS  

-> https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi 

Dofinansowania do wynagrodzeń  

• Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 złotych do wynagrodzenia pracownika przy 

uwzględnieniu wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać 3 – krotnie, w miesięcznych 

transzach.  

• Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie na pracownika, nie może 

wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres 

objęty dofinansowanie.  

• Przedsiębiorcy upoważnieni do otrzymania wsparcia: prowadzący działalność 

gospodarczą oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 

55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z 

• Wnioski mogą być składane do 31 marca 2021 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.  

• Formularze do wypełnienia na stronie: 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=T

ARCZA 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA


Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności  

• Dotacja w wysokości 5000 złotych – można ją otrzymać tylko raz  

• Jeżeli przedsiębiorca otrzymał dotację z tarczy 6.0, może ubiegać się również o dotację 

z tarczy 7.0  

• Dotacja jest bezzwrotna jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 

3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji  

• Wnioski można składać elektronicznie do dnia 31 marca 2021 do Powiatowego Urzędu 

Pracy właściwego ze względu na siedzibę swojego przedsiębiorstwa 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=T

ARCZA 

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń  

• Prawo do zwolnienia z opłacenia składek może przysługiwać za miesiąc lub dwa 

miesiące, czyli za styczeń 2021 lub za grudzień 2020 i styczeń 2021 

• Zwolnienie za jeden miesiąc – od 1 do 31 stycznia 2021, przysługuje przedsiębiorcy, 

który: 

✓ został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku 
✓ na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj 

przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z 

✓ przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 
jednym z dwóch 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 

✓ złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące 
wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień - styczeń) najpóźniej do dnia 28 
lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania) 
 

• Zwolnienie za dwa miesiące – zwolnienie od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021, 
przysługuje przedsiębiorcy, który:  
 

✓ został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku 
✓ na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj 

przeważającej działalności kodem 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 
55.30.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, 79.11.A, 79.12.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, 93.29.Z, 
96.01.Z, 96.04.Z – w takim przypadku przysługuje zwolnienie za okres 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/tarcza-6_0-wazne-jest-zlozenie-deklaracji-rozliczeniowej/3736733


✓ przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 
jednym z dwóch 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 

✓ złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące 
wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień - styczeń) najpóźniej do dnia 28 
lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania) 
 

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 31 marca 2021 wyłącznie przez platformę ZUS  
-->  Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

 

Szczegóły dotyczące warunków wsparcia z tarczy 7.0  

można przeczytać klikając na poniższy baner 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi instrumentów pomocowych oraz 

śledzenie aktualnych informacji na portalu rządowym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z biurem:  

biuro@visit.sopot.pl, tel. 501 590 773.  
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