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22 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

w skutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152). Podstawą do jego wydania jest obowiązująca 

od grudnia ubiegłego roku ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

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

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 2255), zwana potocznie „Tarczą Branżową". Rozporządzenie wydłuża na 

kolejne miesiące możliwość zwolnienia ze składek na ZUS, uzyskanie świadczenia 

postojowego, dopłat do miejsc pracy. Aby umożliwić włączenie do tarczy firm nowo 

założonych zmieniono także zasady porównywania spadków obrotów. 

O to wszystko wnosiłem w swoim piśmie z 8 stycznia 2021 r. 

W w/w rozporządzeniu nie rozwiązano jednak skutecznie problemu wsparcia nowo 

założonych firm, polegającego na braku możliwości wykazania spadku przychodów 

w konkretnym miesiącu w porównaniu do przychodów z tożsamego miesiąca w roku ubiegłym. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność krócej niż rok z oczywistych względów nie mogli tych 

okresów porównać. 

Wprowadzona zmiana, polegająca na tym, że przedsiębiorca może uzyskać wsparcie, 

także w przypadku gdy przychód z jego działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 
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przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, wciąż eliminuje większość nowo założonych 

firm. Przedsiębiorca, który stosowny wniosek złoży w lutym (możliwość składania wniosków 

przewidziano do 31 marca 2021 r. ), będzie mógł porównać przychody z grudnia bądź stycznia 

z przychodami z listopada. Problem polega jednak na tym, że obowiązujące restrykcje dla 

większości poszkodowanych przez epidemie branż obowiązują od połowy października. 

Dlatego wykazanie spadku przychodów między miesiącami, w których obowiązywały 

ograniczenia działalności gospodarczej nie jest uzasadnione. 

Rozwiązaniem byłoby umożliwienie porównania spadku przychodów w stosunku do 

średniomiesięcznego przychodu uzyskanego w roku 2020. Pozwoli to włączyć do okresu 

porównawczego także okres ponownego otwarcia, który trwał od późnej wiosny do wczesnej 

jesieni oraz pierwszych miesięcy 2020 r. Taka zmiana pozwoli na realne włączenie firm 

z określonych przez rząd PKD a działających mniej niż rok do rekompensat z Tarczy 6.0. 

Wnoszę o możliwie jak najszybszą modyfikację rozporządzenia. 
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