
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r. 

Poz. 713 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych  

wskutek pandemii COVID-19 

Na podstawie art. 15ggb ust. 1, art. 15zt ust. 1, art. 15zze5 ust. 1 oraz art. 31zy ust. 1 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1: 

a) skreśla się wyrazy „na zasadach określonych w art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, z uwzględnieniem przepisów 

niniejszego rozdziału”, 

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 15gga 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 kryzy-

sowych, zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.”; 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. 1. Przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził działalność gospodarczą, 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 

47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 

49.39.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, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.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 w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowisko-

wego, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97), lub reali-

zowanej 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, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z, którego przychód z tej działalno-

ści w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu po-

przednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przepis art. 15gga 

ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694. 
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2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospo-

darczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych 

w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.”; 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa w art. 15gga ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy o COVID-19, 

zawiera odpowiednio informacje: 

1) w przypadku działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 ust. 1 – o prowadzeniu na dzień 30 listopada 

2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz o uzyskaniu w jednym z trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.; 

2) w przypadku działalności gospodarczej, o której mowa w § 1a ust. 1 – o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. dzia-

łalności gospodarczej, o której mowa w § 1a ust. 1, oraz o uzyskaniu w jednym z trzech miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu 

poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.”; 

4) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w § 1a ust. 1, mogą być 

składane do dnia 30 czerwca 2021 r.”; 

5) w § 4: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) 49.39.Z, 51.10.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 pole-

gającej 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, 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,”, 

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 

47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z”, 

– w części wspólnej po wyrazach „w analogicznym miesiącu roku poprzedniego” dodaje się wyrazy „lub 

w lutym 2020 r.,”, 

b) w ust. 2 wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”; 

6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje: 

1) jednokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, ko-

dem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4; 

2) maksymalnie dwukrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z; 

3) maksymalnie czterokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2; 

4) maksymalnie pięciokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.”; 

7) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy 

o COVID-19, zawiera informacje o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, o prowadzeniu na dzień 

31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, o której mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 albo 4, oraz o uzyskaniu 

w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego 

w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub 

w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.”; 
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8) w § 7: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działal-

ność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodami:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 49.39.Z, 51.10.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, 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,”, 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 

47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z”, 

– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzają-

cym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu 

poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. 

Przepisy art. 15zze4 ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacja może być udzielona: 

1) jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

2) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z; 

3) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z; 

4) czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzące-

mu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 91.02.Z; 

5) pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 

9) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa w art. 15zze4 ust. 4 pkt 2–4 

ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, 

o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu 

niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu ro-

ku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodar-

czej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.”; 

10) w § 9 w ust. 1 wyrazy „31 maja 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2021 r.”; 

11) w § 10: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”, 
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– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.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 leczni-

czej 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 re-

habilitacji 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 części wspólnej po wyrazach „w analogicznym miesiącu roku poprzedniego” dodaje się wyrazy „lub 

w lutym 2020 r.,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpie-

czenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wyka-

zanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy 

o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 

31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami: 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.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 działalno-

ści 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, 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, którego 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 przy-

chodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., 

lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubez-

pieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 

30 kwietnia 2021 r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazanych 

w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy 

o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 

31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami: 

1) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.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 uzdrowi-

skowej 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, 

2) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 

47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 

– którego 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 lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., 

jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2a, w zakresie oznaczenia prowadzonej dzia-

łalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych 

w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.”; 



      

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 713 

 

 

12) w § 11: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 10 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „§ 10 ust. 1, 2 i 2a”, 

b) w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 1, 

5) kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 2”, 

c) w części wspólnej wyrazy „31 marca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”; 

13) w § 12: 

a) w ust. 1: 

– po wyrazach „lub 2” dodaje się przecinek i wyrazy „lub 2a”, 

– wyrazy „30 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”, 

b) w ust. 2 w pkt 2: 

– po wyrazach „lub ust. 2” dodaje się przecinek i wyrazy „lub ust. 2a”, 

– po wyrazach „w analogicznym miesiącu roku poprzedniego” dodaje się wyrazy „lub w lutym 2020 r.,”. 

§ 2. Przedsiębiorcy, któremu przyznano świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie 

§ 1 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, art. 15gga 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą 

o COVID-19”, albo § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników 

obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), przyznaje się świadczenie na 

rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie § 1a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem, pod warunkiem że wniosek o przyznanie świadczenia nie obejmuje miesięcy, za które przyznano przed-

siębiorcy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia tych samych pracowników na 

podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, art. 15gga ustawy o COVID-19 

albo § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospo-

darczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

§ 3. Liczbę ponownych świadczeń postojowych, o których mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa 

w § 14 rozporządzenia zmienianego w § 1 – o liczbę świadczeń przyznanych osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1 

ustawy o COVID-19, na podstawie § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 4. 1. Liczbę dotacji, o której mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniej-

szym rozporządzeniem, pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa w § 16 rozporządzenia zmieniane-

go w § 1 – o liczbę dotacji udzielonych mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy na podstawie § 7 rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. We wniosku o dotację składanym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie można wskazać miesią-

ca, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem, jeżeli ten sam miesiąc został wskazany we wniosku, na podstawie którego została udzielona 

dotacja na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 5. 1. Do wniosków złożonych na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, 

nierozpatrzonych przed dniem 26 kwietnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do wniosków złożonych na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, nierozpatrzonych przed dniem 4 maja 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem terminu 

przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych, do których stosuje się przepisy niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5–7, 11–13, § 3, oraz § 5 ust. 2, 

które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694. 
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	„– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu rok...
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	d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Dotacja może być udzielona:
	1) jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
	2) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.8...
	3) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47....
	4) czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;
	5) pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;


	9) § 8 otrzymuje brzmienie:
	„§ 8. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa w art. 15zze4 ust. 4 pkt 2–4 ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 u...

	10) w § 9 w ust. 1 wyrazy „31 maja 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2021 r.”;
	11) w § 10:
	a) w ust. 1:
	– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 listopada 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2021 r.”,
	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.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, 85.5...

	– w części wspólnej po wyrazach „w analogicznym miesiącu roku poprzedniego” dodaje się wyrazy „lub w lutym 2020 r.,”,

	b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okr...

	c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpow...
	1) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.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...
	2) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
	– którego 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 analogiczn...

	d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2a, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marc...


	12) w § 11:
	a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 10 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „§ 10 ust. 1, 2 i 2a”,
	b) w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
	„4) marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 1,
	5) kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 2”,

	c) w części wspólnej wyrazy „31 marca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”;

	13) w § 12:
	a) w ust. 1:
	– po wyrazach „lub 2” dodaje się przecinek i wyrazy „lub 2a”,
	– wyrazy „30 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”,

	b) w ust. 2 w pkt 2:
	– po wyrazach „lub ust. 2” dodaje się przecinek i wyrazy „lub ust. 2a”,
	– po wyrazach „w analogicznym miesiącu roku poprzedniego” dodaje się wyrazy „lub w lutym 2020 r.,”.



	§ 2. Przedsiębiorcy, któremu przyznano świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za...
	§ 3. Liczbę ponownych świadczeń postojowych, o których mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa w § 14 rozporządzenia zmienianego w § 1 – o...
	§ 4. 1. Liczbę dotacji, o której mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa w § 16 rozporządzenia zmienianego w § 1 – o liczbę dotacji...
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