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TARCZA BRANŻOWA  

OMÓWIENIE  

Wrocław, dnia 28 października 2020 r. 

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, 

które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie 

niektórych gałęzi gospodarki. Obostrzeniami zostały objęte branże, których działalność może sprzyjać 

rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności społeczeństwa i liczby 

kontaktów społecznych, w tym branża gastronomiczna, fitness, targowa, rozrywkowa, rekreacyjna, 

estradowa, filmowa, fotograficzna i fizjoterapeutyczna.  

 

Z tego powodu rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do ustawy z dnia 2 marca o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) i uchwaleniu  

tzw. tarczy branżowej. Projekt ustawy trafił do Sejmu w dniu 27 października 2020 r. i jest już po drugim 

czytaniu. 

 

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu tzw. tarczy branżowej, znane na dzień przygotowania 

niniejszego opracowania.  
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➔ ZWOLNIENIE Z ZUS 

 

W projekcie tarczy branżowej przewiduje się zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na: 

a) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

b) Fundusz Pracy, 

c) Fundusz Solidarnościowy, 

d) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

e) 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).  

 

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z ZUS, będą musieli spełnić łącznie trzy 

warunki: 

 

I. na dzień 30 września 2020 r. prowadzić, jako rodzaj przeważającej działalności, działalność 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jednym z następujących kodów: 

1) 47.71.Z (tj. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 

2) 47.81.Z (tj. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona  

na straganach i targowiskach); 

3) 47.82.Z (tj. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona  

na straganach i targowiskach); 

4) 47.89.Z (tj. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  

i targowiskach); 

5) 56.10.A (tj. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 

6) 56.10.B (tj. ruchome placówki gastronomiczne); 

7) 56.29.Z (tj. pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 

8) 56.30.Z (tj. przygotowywanie i podawanie napojów); 

9) 59.11.Z (tj. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych); 

10) 74.20.Z (tj. działalność fotograficzna); 

11) 77.21.Z (tj. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 

12) 82.30.Z (tj. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 

13) 85.51.Z (tj. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 

14) 86.90.A (tj. działalność fizjoterapeutyczna); 

15) 86.90.D (tj. działalność paramedyczna); 

16) 90.01.Z (tj. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 

17) 90.02.Z (tj. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 

18) 93.11.Z (tj. działalność obiektów sportowych); 

19) 93.13.Z (tj. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 

20) 93.19.Z (tj. pozostała działalność związana ze sportem); 

21) 93.21.Z (tj. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 
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22) 93.29.A (tj. 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); 

23) 93.29.B (tj. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana); 

24) 96.04.Z (tj. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 

 

II. być zgłoszonym jako płatnik składek najpóźniej na dzień 30 czerwca 2020 r.; 

 

III. wykazać, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r.  

był niższy o co najmniej 40% niż przychód uzyskany w listopadzie 2019 r.  

 

Zwolnienie ma być uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS w formie 

elektronicznej. Wnioski wraz z oświadczeniami (o rodzaju przeważającej działalności oraz spadku 

przychodów w stosunku do roku poprzedniego) będzie można składać do ZUS do dnia 31 stycznia 

2021 r.  

 

Dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ZUS będzie złożenie deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennego raportu miesięcznego za listopad 2020 r. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

(chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).  

 

Projekt tarczy branżowej przewiduje upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia 

wydłużającego okres zwolnienia. Jednocześnie przewidziano uprawnienie dla ZUS do przeprowadzania 

kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek we wniosku,  

a w konsekwencji zasadności zwolnienia ze składek. 

 

➔ DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Dla mikro i małych przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników proponuje się również 

przyznanie dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Lista branż uprawniających do otrzymania dotacji jest 

taka sama jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS. 

 

Dotacja przeznaczona będzie wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień  

30 września 2020 r. i odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek obrotów o co 

najmniej 40% w stosunku do przychodu odpowiednio z października lub listopada 2019 r. 

Konieczne ma być złożenie wniosku w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy. 

 

Kwota dotacji to maksymalnie 5.000 zł. Dotacja będzie nieoprocentowana i ma podlegać zwrotowi  

w ciągu 12 miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Będzie mogła jednak ulec umorzeniu 

w całości, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez trzy miesiące  

od udzielania wsparcia. 
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➔ DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 

 

Kolejną formą wparcia, zaproponowaną w projekcie tarczy branżowej, jest jednorazowe dodatkowe 

świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność 

gospodarczą o odpowiednim kodzie PKD, jako działalność dominującą.  

 

W przypadku tego świadczenia projekt tarczy branżowej zawęża liczbę branż, które mają być 

uprawnione do otrzymania świadczenia, w porównaniu ze wsparciem w zakresie zwolnienia ze składek 

ZUS i dotacją na pokrycie bieżących kosztów działalności. Świadczenie postojowe nie ma przysługiwać 

na działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, wspomagającą 

wystawianie przedstawień artystycznych oraz w zakresie form rozrywki lub rekreacji organizowanych 

w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.  

 

Warunkiem otrzymania świadczenia ma być prowadzenie działalności gospodarczej na dzień  

30 września 2020 r. i uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40% 

przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku  

albo listopadzie w 2019 r. 

 

Zwolnienie ma być uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS w formie 

elektronicznej.  

 

➔ ZAWIESZENIE OPŁATY TARGOWEJ 

 

Nadto proponuje się zawieszenie obowiązku pobierania opłaty targowej, o której mowa w ustawie  

o podatkach i opłatach lokalnych, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tarczy branżowej i innych kwestii 

prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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