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Szanowni Państwo,
Biuletyn Informacyjny Strefy Przedsiębiorcy DESK prowadzony przez Fundację Regionalnego
Rozwoju Edukacji, poświęcony jest m.in. zagadnieniom związanym z przedsiębiorstwami, dotacjami
i szkoleniami mogącymi pomóc nowym jak i długo działającymi na rynku firmom.
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Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS
kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0.
O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy
wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.
Zwolnienia ze składek dla firm
Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do
zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię,
pozaszkolne formy edukacji,

obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym

z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do
sytuacji w listopadzie ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30
grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia
dokumenty rozliczeniowe do ZUS.
Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień.
Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od
30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne
obiekty zakwaterowania,

a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także

nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych
branż, które zostały ujęte w ustawie lecz termin na złożenie wniosku przez
przedsiębiorców upłynął 30 listopada. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie
obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać
zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Strona | 2

BIULETYN
31 Grudzień 2020, 12/2020
Fundacja Regionalnego Rozwoju Edukacji
33-100 Tarnów, ul. Wałowa 10; @: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com; www.desktarnow.pl; www.facebook.com/DESKWalowa10; tel.: +48 14 639 08 75

Dodatkowe świadczenie postojowe
Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele
i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą
otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek
przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16
grudnia).
30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup
przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te
same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek.
Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest
spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do
sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.
Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby
wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15
grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający
kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie
pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą
mogli składać od 15 stycznia.
Zwolnienie zleceń ze składek
Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły
złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych
lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od
stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny
przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego
wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego
tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od
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dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też
poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale
zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
Wnioski i lista uprawnionych
Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę
Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy
antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach
składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/wlasciciele-firm-moga-juz-wnioskowac-okolejne-zwolnienie-ze-skladek-zus-102636
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Powiatowe urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o 5 tys. zł jednorazowej
dotacji. Bezzwrotne wsparcie jest elementem tarczy antykryzysowej, która właśnie
weszła w życie. Pierwsze dotacje, które przyznawano od początku marca pochłonęły
10 mld zł i trafiły do 2 mln mikro i małych firm.
Od soboty obowiązują zapisy nowe tarczy antykryzysowej skierowanej do firm, które
zostały najbardziej dotknięte skutkami obecnych obostrzeń. Jednym z elementów pomocy
obok zwolnienia z ZUS oraz świadczenia postojowego jest jednorazowa dotacja w kwocie 5
tys. zł. Urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o tą pomoc. Kto może ubiegać się
o wsparcie i na jakich warunkach?
5 tys. zł, ale dla kogo?
Jednym z podmiotów, który ogłosił przyjmowanie wniosków w ramach tzw. Tarczy 6.0 jest
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Aby ubiegać się o jednorazowy zastrzyk gotówki
osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do spełnienia trzech
warunków:
1. ubiegający się o pomoc na 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą,
oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj
przeważającej działalności,
2. generowany przychód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w październiku
albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego

odpowiednio

w

październiku

albo

listopadzie

2019

r.;
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3. osoba składająca wniosek o 5 tys. zł dotacji nie mogła mieć zawieszonej działalności
gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
Co ważne, wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. O dotację mogą
starać

się

mikroprzedsiębiorcy

(zatrudniający

poniżej

10

pracowników)

i

mali

przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50).
Warto jednak podkreślić, że uprawnieni do otrzymania dotacji są także ci przedsiębiorcy,
którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników. Pomocą zostały objęte branże, które
zostały najbardziej dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z sytuacją
epidemiczną.

To

m.in.:

gastronomia

(m.in.

restauracje,

ruchome

placówki

gastronomiczne), handel detaliczny (targowiska, bazary), sport (siłownie, fitness, baseny,
uzdrowiska), turystyka (m.in. przewodnicy, hotele) czy branża kulturalno-rozrywkowa
(działalność fotograficzna, filmowa czy estradowa, muzea).
Podobnie sytuacja wygląda w komunikacie opublikowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu:
Uprzejmie informujemy, że do 31.01.2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotację dla
mikro i małych przedsiębiorstw. Dla mikro i małych przedsiębiorców z najbardziej
zagrożonych branż, przygotowano nowy instrument wsparcia (art. 15zze4), który ma na
celu jednorazową dotację do 5 tys. zł dla przedsiębiorców, 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, 86.10.Z, 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
i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych 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.
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Jak uzyskać jednorazową dotację w kwocie 5 tys. zł?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą i spełniająca wszystkie warunki składa wniosek
za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Właściciel firmy po zalogowaniu się na platformie,
w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, musi wypełnić elektroniczny formularz „wniosku
o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikro i małego przedsiębiorcy”. Ubiegający się o wsparcie za pośrednictwem portalu
przedsiębiorca wysyła również do PUP niezbędne dokumenty. Powinny zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wnioski są rozpatrywane
niezwłocznie po złożeniu, według kolejności wpływu. Dotacja zostanie wypłacona
maksymalnie do dwóch dni roboczych od zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek
wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.
Jak informowaliśmy kilka dni temu pierwotne wsparcie w kwocie 5 tys. zł przyznawane w
formie mikropożyczki zostało już umorzone ponad 1,6 mln podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą. Warunkiem umorzenia mikropożyczki było utrzymanie działalności
gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące od momentu uzyskania wsparcia, którego
przyznawanie

rozpoczęto

pod

koniec

marca

wraz

ze

startem pierwszej

tarczy

antykryzysowej.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/urzedy-pracy-rozpoczely-przyjmowaniewnioskow-o-5-tys-zl-bezzwrotnej-dotacji-102630
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Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Polakom podniesienie płacy minimalnej
z 2600 zł do 2800 zł.
Dla tysięcy osób uzyskujących wynagrodzenie minimalne to dobra wiadomość, ale
gorsza dla ich pracodawców. Czy firmy udźwigną rosnącą płacę minimalną, zwłaszcza
w okresie, gdy nadal odczuwalne będą z pewnością skutki pandemii COVID-19?

Ryzyko zwolnień, a nawet likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej – w ten sposób
propozycje rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej oceniają pracodawcy.
Nie jedna podwyżka
Kampania prezydencka przed czerwcowymi i lipcowymi wyborami spowodowała, że
obywatele mieli okazję usłyszeć wiele obietnic wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość, wraz
ze swoim kandydatem – prezydentem Andrzejem Dudą, wystosowało liczne obietnice
socjalne. Od lat za cel PiS stawia sobie między innymi to, by płaca minimalna sukcesywnie,
z roku na rok rosła. Obecnie, w 2020 roku wynosi ona 2600 zł brutto, a w 2021 roku
planowana jest kolejna podwyżka.

Organizacje pracodawców opowiedziały się za utrzymaniem wynagrodzenia minimalnego
na dotychczasowym poziomie, podczas gdy związki zawodowe chciały, by płaca wyniosła
już 3000 zł. Tymczasem rząd wypośrodkował propozycje obydwu grup i zaproponował
wynagrodzenie minimalne na poziomie 2800 zł brutto. Zapowiadane są w kolejnych latach
następne podwyżki, by wkrótce pracownicy zarabiający najmniej mieli zagwarantowaną
płacę na poziomie 3-4 tys. zł brutto. Dla nich jest to perspektywa pozytywna, ale trzeba
jeszcze wziąć pod uwagę sprawy pracodawców, którzy płacy minimalnej będą musieli
podołać.
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Koszty dla pracodawców są nieuchronne
Organizacje pracodawców podczas proponowania stawki wynagrodzenia minimalnego
w 2021 roku wskazały kwotę 2600 zł, tę samą, która obowiązuje w 2020 roku.
Argumentowały to tym, że po podwyżce o 200 zł płaca minimalna osiągnie ponad połowę
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – 53,2 proc. To dużo, a przy tym
pracodawcy, którzy będą musieli podołać jej wypłacie, wciąż znajdują się w mocno
nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej. Podwyżka płacy minimalnej wywoła naturalnie
koszty, które mogą być zbyt wysokie w szczególności dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Pracodawcy RP oceniają, że wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej
o 200 zł w przyszłym roku może doprowadzić do upadku wielu firm, choć płaca ta jest
i tak niższa niż obiecywana przez pandemią - 3000 zł brutto.

Co może się stać?
Scenariusze kreślone przez pracodawców w związku z informacją o prawdopodobnej
stawce wynagrodzenia minimalnego są negatywne. Prognozują, że może ona wywołać falę
zwolnień, a nawet likwidację prowadzonej działalności gospodarczej. Krytykują postulaty
rządu w kwestii minimalnego zarobku pracowników etatowych, wskazując, że nie
wszystkich w dobie pandemii stać na jakąkolwiek podwyżkę pensji. Zdaniem pracodawców,
podwyżka płacy minimalnej stawia pod znakiem zapytania aż 1,5 mln miejsc pracy w mikro
i małych firmach.

Źródło: https://www.biznes-firma.pl/skutki-podniesienia-placy-minimalnej-w-2021-roku--czy-firmy-to-udzwigna/31433
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Biznesplan może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i wizji
przedsiębiorstwa. Jego stworzenie wymaga profesjonalnej wiedzy, ponieważ skutki
podjęcia początkowych decyzji będą rzutować na długofalową wizję prosperowania
danej firmy. Informacji na temat tworzenia biznesplanu w sieci i w mediach jest wiele,
jednak nie wszystkie są aktualne i nie wszystkie zawierają rzetelną wiedzę. Niektóre
mogą nawet wprowadzać
w błąd przyszłego przedsiębiorcę. Gdzie zatem należy szukać wiarygodnych informacji
o tworzeniu biznesplanu?
Akademia PARP wychodzi naprzeciw potrzebom osób rozważających uruchomienie własnej
działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu
tworzenia biznesplanu i uruchamia bezpłatny kurs online „Biznesplan”. Zawiera on
praktyczne porady i wskazówki na temat tego, czym jest biznesplan oraz jak go stworzyć,
by
jak
naje
fekt
ywni
ej
pro
wad
zić
swoj
ą
firm
ę.

Strona | 10

BIULETYN
31 Grudzień 2020, 12/2020
Fundacja Regionalnego Rozwoju Edukacji
33-100 Tarnów, ul. Wałowa 10; @: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com; www.desktarnow.pl; www.facebook.com/DESKWalowa10; tel.: +48 14 639 08 75

Biorąc udział w kursie „Biznesplan”:
•

zrozumiesz czym jest i jaką rolę w przedsiębiorstwie pełni biznesplan,

•

dowiesz się, jakie są założenia tworzenia i opracowania biznesplanu,

•

nauczysz się, jak samodzielnie opracowywać elementy i funkcje dokumentu
planistycznego,

•

unikniesz najczęstszych błędów pojawiających się przy tworzeniu biznesplanu,

•

poznasz specyfikę biznesplanu, jako dokumentu wewnętrznego, dokumentu dla
banku, dokumentu dla inwestora oraz dokumentu dla instytucji udzielającej
dofinansowania.

Kurs ukazał się już 21 grudnia 2020 r. na platformie edukacyjnej Akademii PARP. Więcej
informacji na temat kursu znajduje się tutaj.
Kursy oferowane przez Akademię PARP są całkowicie darmowe, ukończenie każdego z nich
daje możliwość uzyskania certyfikatu bez wychodzenia z domu.
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Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/napisac-biznesplan-nowy-kurs-akademii-parp102623

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
STREFY PRZEDSIĘBIORCY DESK,
przy ulicy Wałowej 10 w Tarnowie
GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 20:00
TELEFON KONTAKTOWY:
+48 14 639 08 75
E-MAIL:

strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/DESKWalowa10/
STRONA INTERNETOWA:
http://www.desktarnow.pl/
IG:
https://www.instagram.com/desk_tarnow/

ZAPRASZAMY WSZYTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ PRZESTRZENI COWORKINOWEJ.
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