
1. Czy, jeśli firma w KRS nie ma zgłoszonego przeważającego kodu PKD 

kwalifikuje się do jakiegoś wsparcia ?   

 

Tarcza branżowa dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15gga 

ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1, prowadzili 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności (kodami wskazanymi w art. 

15gga ust. 1 lub w tym rozporządzeniu).  Oceny spełnienia warunku, w zakresie 

oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze 

REGON 

 

2. Czy nadal będzie funkcjonowała dotacja 5k dla przedsiębiorców? 

 

Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje 

kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.  

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego 

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 sierpnia 

2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. 

 Pod ty adresem https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza 

są opisane wszystkie formy wsparcia aktualnie dostępne dla przedsiębiorców (w tym 

jednoosobowych działalności gospodarczych) i pracodawców. 

W zasadach udzielania dotacji w sposób bardzo przystępny zostało opisane kto i w 

jaki sposób może się o tę pomoc starać. Wypisane są PKD uprawniające do ubiegania 

się o pomoc wraz z maksymalną liczbą wsparcia (1-5 dotacji) gdyż liczba wypłaconych 

dotacji jest także zależna od PKD podmiotu składającego wniosek. 

O pomoc w zakresie dotacji można się starać do końca sierpnia 2021r. 

Weryfikacji otrzymanej dotychczas pomocy publicznej można dokonać na stronie 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 

 

3. Czy, jeśli moja firma korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń z WUP za 

miesiące marzec, kwiecień, maj to, czy w czerwcu będziemy mogli złożyć 

kolejny wniosek na kolejne 3 miesiące? 

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie po raz drugi, na kolejne 3 miesiące na 

tych samych pracowników. Nie może jedynie otrzymać wsparcia na ten sam okres. 

W opisanym przykładzie, przedsiębiorca korzystający ze wsparcia za miesiące 

marzec-maj może złożyć wniosek za kwiecień na nowych pracowników,  na 

pozostałych – od czerwca. 

 

4. Czy, jeśli skorzystałam z dofinansowania z PUP w maju/czerwcu i lipcu to czy 

mogę teraz skorzystać z dofinansowania?  Mój przeważający kod działalności  

to 82.30Z i czy dobrze rozumiem, że jest to możliwe na wszystkich 

pracowników ponownie już w kwietniu? 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza


Jeśli przedsiębiorca/pracodawca skorzystał już z pomocy w ramach art. 15zzb, 15 

zzc, 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zmianami,  

w maksymalnej przewidzianej przepisami ilości to nie może po raz kolejny wystąpić 

o pomoc w ramach tych artykułów, chyba że ma pracownika który nie był objęty 

wparciem w ramach art. 15 zzb przy spełnionych pozostałych przesłankach do 

objęcia wsparciem. 

Składając wniosek na wsparcie w ramach art. 15zzb i art. 15 zzc w miesiącu maju 

można zawnioskować o wsparcie tylko na 2 miesiące.  

Wnioski o wsparcie w ramach ww. artkułów można składać do dnia 10 czerwca.    

Podany w pytaniu kod wpisuje się w kody PKD uprawniające do wnioskowania  

o środki w ramach dotacji z art. 15zze4  

Także możliwe jest wnioskowanie o wsparcie na pracowników  

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach art. 15gga. Więcej o wsparciu innych  

punktach.  

W celu sprawdzenia czy możliwe jest składanie wniosków o wsparcie np. na 

nowych pracowników w ramach ww. artykułów proszę o kontaktowanie się z 

właściwymi urzędami pracy.  

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi działa infolinia gdzie można uzyskać 

informacje o wsparciu dostępnym z Tarczy Antykryzysowej w WUP Łódź oraz 

powiatowych urzędach pracy. 

Łódź  42 663 02 55, 42 663 02 73 

Skierniewice  46 833 36 50 

Sieradz  43 822 81 84 

Piotrków Trybunalski  44 649 60 87 

 

Pytania prosimy kierować także na adres: info.tarcza@wup.lodz.pl 

 

 Jaka jest obecnie kwota dofinansowania do wypłat wynagrodzeń pracowników? 

 

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego 

pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 

5. Mam pytanie odnośnie formularza. należy wpisać spadek obrotów, czy jeśli 

wpisuję że wnioskuję przyznanie dofinansowania na kwiecień, to czy mogę 

porównać miesiące np. listopad 2019 do listopada 2020 r.? 

 

W przypadku art. 15gga (z WUP) należy wykazać spadek przychodu w następstwie 

wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% (w rozumieniu przepisów podatkowych) 

uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w 

stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym 

miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Tak więc nie 

może to być listopad. 

mailto:info.tarcza@wup.lodz.pl


W przypadku art. 15g i 15gg jest mowa o spadku obrotów gospodarczych rozumiany 

jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 

w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z 

analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (np. 

XI,XII/2020 do XI, XII/2020) 

 nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego, (np. XI/2020 do XI/2019) 

 

6. Czy w ramach tarczy 9.0 zostaną omówione także inne możliwości wparcia jak 

np. z ZUS, czy tylko z WUP ? 

 

Poza pomocą dostępną w PUP nie wypowiadamy się o wsparciu świadczonym przez 

inne podmioty, gdyż nie chcemy udzielić informacji, którą moglibyśmy wprowadzić  

w błąd. Proponujemy pytać u źródła między innymi w  ZUS,  

 

7. Czy mogą Państwo przesłać link do wspomnianego wsparcia? Chodzi o  

dofinansowanie wypłat wynagrodzeń pracowników. 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze 

https://wuplodz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-

branze 

 

8. Jak wygląda kwestia dofinansowania dla samozatrudnionych?  

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników (art. 

15zzc), udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  Powyższe oznacza, że 

w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy 

w 2020 r., to nie może ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r. 

 

Kto może skorzystać: 

 Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność 
gospodarczą tak długo, aby istniała możliwość porównania dowolnych 2 
kolejnych miesięcy, przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a 
dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy roku poprzedniego, aby 
wykazać spadek obrotów. 

 Procentowy spadek obrotów firmy wyniósł odpowiednio: 30%, 50%, 80%. 
 Prowadzona działalność jest aktywna. 

 

Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione) mogą 

uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów, w następujących 

wysokościach: 



 co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

 co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

 co najmniej 80% –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.  

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2021 r. wynosi 2800 zł. 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.  

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych 
środków publicznych.  

Wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy 
czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje opracowane w sposób dostępny są zamieszczone przy 
każdej formie pomocy (na końcu krótkiego opisu) na stronie  

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza 

9. Proszę wskazać czy różni się dotacja od dofinansowania?  

Podstawowymi różnicami są: 

a. Dotacja dotyczy przedsiębiorcy, dofinansowanie dotyczy pracownika, 

b. Dofinansowanie jest dopłaceniem do wynagrodzenia, dotacja w danym 

momencie jest jednorazową wypłatą z przeznaczeniem na pokrycie bieżących  

kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 2000,00 zł jest dofinansowaniem 

tylko do wynagrodzenia pracownika i tylko na to może zostać przeznaczone (tj. na 

składniki wynagrodzenia i składki leżące po stronie pracownika) 

 

    

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

