Wsparcie branżowe udzielane
w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0

Wsparcie udzielane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Rodzaj wsparcia:
 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15gga)
Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?
 Z instrumentu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020
r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności w następujących branżach:
 sprzedażowej (sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych,
żywności, napojów, wyrobów tytoniowych, tekstylnych, pozostałych wyrobów),
 gastronomicznej (restauracje i inne, a także ruchome placówki gastronomiczne,
catering, przygotowanie i podawanie napojów, pozostałe w tym m.in.. stołówki,
kawiarnie działające np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub
szkołach),
 sportowej (obiekty sportowe i poprawiające kondycję fizyczną, usługi z tym
związane, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 rozrywkowej i rekreacyjnej (pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia i
innych form rozrywki w zamkniętych pomieszczeniach, wesołe miasteczka, parki
rozrywki, pozostałe w tym m.in. parki rekreacyjne, przystanie jachtowe, obsługa
stoków narciarskich, dyskotek, sal tanecznych),
 filmowej (produkcja i postprodukcja filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, projekcja filmów, nagrań dźwiękowych), fotograficznej,
 kulturalnej (obiekty kulturalne, muzea, wystawianie i wspomaganie przedstawień
artystycznych,
 targowej (targi, wystawy i kongresy),
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 edukacyjnej pozaszkolnej (edukacja artystyczna, sportowa, rekreacyjna, nauka
jazdy i pilotażu, języków obcych, pozostałe w tym m.in. Kształcenie ustawiczne,
doskonalenie zawodowe),
 działalności leczniczej (tylko lecznictwo uzdrowiskowe), fizjoterapeutycznej,
paramedycznej,
 turystycznej (piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni), transportowej
(transport lądowy pasażerski),
 usługi pralnicze.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 152) od 1 lutego 2021 r. także przedsiębiorcy, którzy
na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności w następujących branżach:






Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
Działalność agentów turystycznych,
Działalność organizatorów turystyki.

 Lista PKD w załączniku
Warunki dofinansowania
 Przedsiębiorca musi być osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną
niebędącą osobą prawną, wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4, ust. 1 lub
2 Ustawy z dn. 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców)
 Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, nie może być w
stanie likwidacji lub restrukturyzacji, ani w stanie upadłości.
 Przychód z działalności przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów podatkowych,
uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, musi być
co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do przychodu w miesiącu poprzednim
lub przychodu w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.
 Nie przysługuje pracownikom, których zatrudniono w okresie krótszym niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku.

2

 Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z
innej pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, udzielonej
w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
 Przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia nie może wypowiedzieć
pracownikowi umowy w okresie objętym dofinansowaniem.
 Jest udzielane na podstawie umowy.
Zakres wsparcia
 Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia 1 pracownika, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 Przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? Do kiedy?
 Przedsiębiorca składa wniosek elektronicznie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Gdańsku poprzez stronę praca.gov.pl.
 Wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2021 r.
 Wnioski od przedsiębiorców z branż określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz.
152) przyjmowane są do 31 marca 2021 r.
Rozliczenie dofinansowania, inne informacje
 Z otrzymanego dofinansowania przedsiębiorca jest zobowiązany rozliczyć się w
ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.
 Rada Ministrów będzie mogła przyznać ponowną wypłatę świadczenia dla
wszystkich lub niektórych podmiotów, które otrzymały to wsparcie na podstawie
art. 15 gga albo przyznać je innym przedsiębiorcom.
 Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, która ma zaradzić poważnym
zaburzeniom w gospodarce. Mowa o niej w komunikacie Komisji – Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19. Pomoc jest zwolniona z opodatkowania podatkiem
dochodowym.
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