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Od po?owy pa?dziernika postojowe i zwolnienie ze sk?adek
dla bran?y turystycznej.
Od 15 pa?dziernika kolejni przedsi?biorcy b?d? mogli wnioskowa? do ZUS o
wsparcie. Nowe przepisy wprowadzaj? trzy formy wsparcia dla przedstawicieli bran?y
turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Ustawa wchodzi w ?ycie w po?owie
pa?dziernika i dopiero wówczas b?dzie mo?na sk?ada? wnioski przez Platform? Us?ug
Elektronicznych (PUE ZUS) do Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Nowe przepisy wprowadzaj? trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom bran?y
turystycznej, estradowej i wystawienniczej.
- Przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? ze zwolnienia z op?acania sk?adek za lipiec, sierpie? i
wrzesie? – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Prawo do tej formy pomocy b?dzie przys?ugiwa?o p?atnikom sektora turystycznego, hotelarskiego,
organizacji i obs?ugi targów, konferencji, wystaw.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie dzia?alno?ci przed 30 czerwca 2020 r.
Nale?y równie? wykaza? 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z miesi?cami z 2019 roku
(porównujemy pierwszy miesi?c z wniosku z analogicznym z miesi?cem 2019 r.) . Wnioski o
zwolnienie b?dzie mo?na sk?ada? do ko?ca listopada. Prowadz?cy firmy b?d? mogli wnioskowa?
tak?e o ?wiadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskaj? osoby, które prowadz? dzia?alno??, jako
agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem
otrzymania ?rodków (2080 z?) b?dzie rozpocz?cie prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej
przed 1 kwietnia 2020.
Ponadto przedsi?biorcy b?d? musieli odnotowa? przestój w prowadzeniu biznesu w
nast?pstwie wyst?pienia COVID-19. Nie mog? te? podlega? ubezpieczeniom spo?ecznym z innego
tytu?u, chyba, ?e podlegaj? ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytu?u prowadzenia
pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej.
- Nieco inne warunki musz? spe?ni? przewodnicy turystyczni. W ich przypadku dzia?alno??
powinna mie? charakter sezonowy i w 2019 r. by? wykonywana przez okres nie d?u?szy ni? 9
miesi?cy - wyja?nia Kowalska-Matis.
O pomoc mog? ubiega? si? przewodnicy, którzy zawiesili dzia?alno?? gospodarcz?, ale po 31
sierpnia 2019 roku. „Tarcza 5.0” Wprowadza równie? dodatkowe ?wiadczenie postojowe. Na
tak? pomoc mog? liczy? prowadz?cy dzia?alno??, którzy wcze?niej ju? otrzymali postojowe. Prawo
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do dodatkowego ?wiadczenia b?dzie przys?ugiwa?o przedsi?biorcom, sektora turystycznego,
hotelarskiego, organizacji i obs?ugi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny,
wystawianie i wyst?powanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów
gier elektronicznych, pla?, jarmarków.
Wnioskuj?cym o to ?wiadczenie mog? by? osoby, je?li uzyska?y przychód z dzia?alno?ci w
miesi?cu (poprzedzaj?cym miesi?c z?o?enia wniosku), ni?szy, co najmniej o 75 proc. w stosunku
do przychodu uzyskanego w tym samym miesi?cu w 2019 r. Dodatkowe ?wiadczenie postojowe
przys?uguje nie wi?cej ni? trzykrotnie.
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