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INSTRUMENT KLUCZOWE WYMAGANIA DOSTĘPNE WSPARCIE STATUS WSPARCIA

dofinansowanie do 
wynagrodzeń

(Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych)

1. spadek obrotów gospodarczych w 2021 r.
 2. utrzymanie zatrudnienia przez wskazany okres

(do 3 miesięcy)
3. brak zaległości podatkowych i zus na koniec iii kwartału 2019 r. 

4. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
5. Porozumienie z pracownikami wprowadzające
przestój ekonomiczny lub obniżony (maksymalnie

o 20%) wymiar czasu pracy – dotyczy wyłącznie wsparcia 
udzielanego na podstawie art. 15g (brak tego obowiązku z 
przypadku skorzystania ze wsparcia w ramach art. 15gg).

dofinansowanie kosztów wynagrodzeń:
a) w przypadku przestoju:

ok. 1 630 PlN per pracownik
(tj. 50% płacy minimalnej + zus)

b) w przypadku obniżenia czasu pracy lub 
w ramach dofinansowania udzielanego na 
podstawie art. 15gg: do ok. 2400 PlN per 

pracownik
(40% wynagrodzenia przeciętnego)

maksymalnie przez okres 3 miesięcy

wCiĄŻ dostĘPne

dofinansowanie do 
wynagrodzeń

(Fundusz Pracy)

1. tylko dla mŚP
2. spadek obrotów gospodarczych w 2020 lub 2021 r.

3. utrzymanie zatrudnienia przez wskazany okres
(do 3 miesięcy)

4. brak zaległości podatkowych i zus na koniec
iii kwartału 2019 r.

dofinansowanie kosztów
wynagrodzeń: 

w zależności od poziomu
spadku obrotów nawet do

ok. 3 000 PlN per pracownik (90% płacy 
minimalnej + zus)

maksymalnie przez okres 3 miesięcy

wCiĄŻ dostĘPne

dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 

wybranych branż 
(wojewódzki urząd Pracy)

1. Prowadzenie przeważającej działalności w ramach następujących 
kodów Pkd: 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, 59.20.z, 59.14.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
2. spadek przychodu o co najmniej 40% w 2020 lub 2021 r.

3.  brak zaległości podatkowych i zus na koniec
iii kwartału 2019 r.

4. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

dofinansowanie kosztów wynagrodzeń: 2 000 
PlN per pracownik.

maksymalnie przez okres 3 miesięcy

nowoŚĆ

dotacja dla mŚP z 
wybranych branż (Fundusz 

Pracy)

1. Posiadanie statusu mŚP.
2. Prowadzenie przeważającej działalności w ramach następujących 

kodów Pkd:  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

3. spadek przychodu o co najmniej 40% w X lub Xi 2020 r. względem 
analogicznych miesięcy w 2019 r.

4. niezawieszenie działalności na okres obejmujący 30.09.2020 r.

dotacja w wysokości 5 000 PlN. nowoŚĆ

dofinansowanie do 
wynagrodzeń w ramach 

funkcjonowania zabytków

1. Posiadanie tytułu prawnego do zabytku.
2. spadek obrotów w 2021 r.

3. zatrudnianie minimum 50 pracowników.

dofinansowanie kosztów wynagrodzeń: do 
80% wynagrodzenia per pracownik, lecz nie 

więcej niż płaca minimalna wraz z naliczanymi 
składkami na ubezpieczenie społeczne.

maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

nowoŚĆ
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konsultant w zespole Pomocy Publicznej
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I etap (1.01.2021-31.03.2021) 

II etap (1.04.2021-31.06.2021 r.)

III etap (od 1.07.2021 r.)
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