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1. ELASTYCZNY CZAS PRACY – UPRAWNIENIA PRACODAWCY 

Tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadza następujące regulacje ingerujące w czas pracy 

pracowników: 

▪ nieprzerwany odpoczynek dobowy został skrócony z minimum 11 do minimum 8 godzin

▪ tygodniowy odpoczynek skrócony z minimum 35 do minimum 32 godzin

▪ występuje również możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu 

równoważnego czasu pracy, dopuszczającego przedłużenie dobowego czasu pracy do 

12 godzin
▪ istnieje możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę w okresie i zakresie 

wskazanym
▪ powyższe regulacje dotyczą pracodawców dotkniętych konsekwencjami 

rozprzestrzeniania się COVID-19, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych.
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2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

ORAZ REDUKCJA ZATRUDNIENIA. 

Tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadza następujące rozwiązania: 
▪ możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników objętych przestojem o maksymalnie 

50%, przy czym nie niżej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia, 

▪ dofinansowanie pensji pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz 

zapewnienie środków na opłacenie składek ZUS, 

▪ możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika o maksymalnie 20% do 

maksymalnie 0,5 etatu (przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie może być
niższe niż minimalne wynagrodzenie), 

▪ dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę) w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy 

pracownika.

Możliwość dofinansowania dot. pracowników na umowie o pracę i (odpowiednio) 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę nakładczą, zlecenia lub innej, do której 

stosuje się przepisy dot. Zlecenia.
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2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ   

REDUKCJA ZATRUDNIENIA CD. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TYCH REGULACJI? 

Przedsiębiorcy, u których ze względu na COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

CO OZNACZA SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH? 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości: 

▪ nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do 

dnia złożenia odpowiedniego wniosku po 1 stycznia 2020 roku z analogicznymi 

obrotami w roku poprzednim lub 
▪ nie mniejszej niż 25% w wypadku stosunku obrotów z dowolnego miesiąca do dnia 

złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Za miesiąc uważa się również 30 kolejno następujących po sobie dni, w wypadku złożenia 

odpowiedniego wniosku w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego (tj. nie w 

pierwszym dniu miesiąca). 

Dofinansowanie przyznaje się na okres 3 miesięcy. 

str. 7



2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

ORAZ REDUKCJA ZATRUDNIENIA CD. 

Warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy, ustala się w porozumieniu zawieranym z odpowiednią organizacją 

związkową lub przedstawicielami pracowników. 

NIE CZEKAJ! – PONIŻEJ WSKAZÓWKI CO MUSISZ ZROBIĆ! 

▪ w celu otrzymania dofinansowania, musisz zwrócić się z odpowiednim wnioskiem o 

wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

▪ dofinansowanie nie przysługuje do pensji pracowników, których wynagrodzenie za 
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% prognozowanego 

średniego wynagrodzenia w 2020 roku.
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3. CUDZOZIEMCY 

W tzw. Tarczy Antykryzysowej znalazły się regulacje dotyczące cudzoziemców. Wprowadzone 

przepisy dotyczą: 

▪ cudzoziemców przebywających w Polsce 

▪ pracodawców zatrudniających cudzoziemców 

W sytuacji gdy termin na złożenie wniosku o przedłużenie pobytu cudzoziemca w Polsce 

przypadał w czasie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, pobyt 

takiego cudzoziemca zostaje uznany za legalny - warunkiem jest złożenie odpowiedniego 

wniosku o przedłużenie w terminie 30 dni po ustaniu ww. stanu w wypadku, gdy po stanie 

epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, okres na 

złożenie wniosku podlega wydłużeniu do terminu 30 dni po zakończeniu tego stanu. 

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej, w 
przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres pobytu i 

ważność wizy takiego cudzoziemca ulega przedłużeniu do 30 dnia po odwołaniu ww. stanu 

W przypadku, gdy po stanie epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia 

epidemicznego, okres pobytu i ważności wizy cudzoziemca podlega wydłużeniu do terminu 

30 dni po zakończeniu tego stanu.
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3. CUDZOZIEMCY CD.

Co istotne powyższe przedłużenia nie wymagają uzyskania tzw. nowej naklejki wizowej. 

W drodze analogii stosujemy przytoczone przepisy również do zezwoleń na pobyt czasowy, 

które wymagają wydania lub wymiany kart pobytu. Okres ważności zezwoleń na pracę dla 

cudzoziemców (jak również decyzji o ich przedłużeniu) oraz okres dopuszczalnego 

wykonywania pracy bez zezwolenia zostaje wydłużony analogicznie do wniosków o 

przedłużenie pobytu i wizy, tj. do terminu 30 dni po zakończeniu wprowadzonego stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a jeśli jeden stan następuje po drugim - do 

terminu 30 dni po zakończeniu tego stanu) 

WAŻNE! 
Skorzystanie z przedłużonych terminów wymienionych powyżej wymaga złożenia wniosków 

do właściwych organów w wyznaczonych terminach.
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4. PRACOWNICY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

KOGO DOTYCZĄ NOWE REGULACJE? 

▪ przedsiębiorcy utrzymujący funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury 
krytycznej (np. energetycznych, łączności, finansowych itp.) 

▪ podwykonawcy lub dostawcy konieczni do utrzymania infrastruktury krytycznej 
▪ właściciele stacji benzynowych m.in. spółki, wobec których Premier wydał polecenie 

obowiązujące 

UPRAWNIENIA PRACODAWCY:

▪ Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

▪ Polecenie pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i 

wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub 

stacji. 
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5. PRACOWNICY MŁODOCIANI 

Ustawodawca wprowadza obowiązek zwolnienia młodocianych pracowników -
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze świadczenia pracy na czas 

ograniczenia działania jednostek oświaty. 

JAKIE TO RODZI SKUTKI DLA PRACODAWCY?

▪ Pracodawca, który zatrudnia młodocianych w dalszym ciągu może wypłacać im 

wynagrodzenie 

▪ Natomiast w przypadku pracodawcy, któremu została przyznana refundacja 

wynagrodzenia młodocianego pracownika, wynagrodzenie wypłacane niepracującemu 

młodocianemu zostanie zrefundowane - przepisy dot. młodocianych pracowników mają 

moc wsteczną. 
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6. BADANIE LEKARSKIE PRACOWNIKÓW.

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszono 

obowiązek przeprowadzania badań okresowych pracowników (art. 229 § 2 i § 4a – w zakresie 

badań okresowych) oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących 

przewóz drogowy (art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym). 

Po odwołaniu stanu zagrożenia lub odwołaniu stanu epidemii należy niezwłocznie wykonać
te badania, nie później niż 60 dnia od dnia odwołania danego stanu - Dodatkowe badania 

wstępne i kontrole, w przypadku braku dostępności do lekarza, który jest uprawniony do 

przeprowadzenia takich badań może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie inny 

lekarz. 

Badanie takie jest ważne przez 30 dnia od dnia odwołania danego stanu (art. 12a ustawy 

COVID) 
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7. POROZUMIENIE WPROWADZAJĄCE OBNIŻONY CZAS PRACY 

ORAZ MNIEJ KORZYSTNE WARUNKI ZATRUDNIENIA. 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. 

Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

▪ organizacje związkowe 

▪ organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy 

▪ zakładowa organizacja związkowa 

▪ przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy 

Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub w przypadku trudności 

w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w 
szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub 

wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z 

przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów 

przewidzianych w przepisach prawa pracy. 
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7. POROZUMIENIE WPROWADZAJĄCE OBNIŻONY CZAS PRACY 

ORAZ MNIEJ KORZYSTNE WARUNKI ZATRUDNIENIA CD. 

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy w 
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 
W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 
określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

WAŻNE!
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu 
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie 
stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego 
warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 
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1. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 
▪ Forma wsparcia określona w art. 15zq. 1 tzw. Tarczy antykryzysowej

▪ Pomoc w wysokości 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 

2020r.) 
▪ Świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu

KTO JEST UPRAWNIONY? 
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które: 

▪ w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód niższy niż
15 681 zł 

▪ rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r. i przed tą datą jej nie zawiesiły 

▪ w przypadku tych osób, które nie zawiesiły jednoosobowej działalności gospodarczej w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód obniżony o 

co najmniej 15% 
▪ osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawiesiły działalność

gospodarczą po dniu 31.01.2020 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 

świadczenie osiągnęły przychód niższy niż 15 681 zł
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1. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE CD. 

KTO JEST UPRAWNIONY? 
▪ osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. freelancerzy): którzy 

zawarli umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r., których wynagrodzenie z umowy 

cywilnoprawnej wynosi co najmniej 1300 zł albo których zleceniodawca nie otrzymał 
pomocy Państwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. 

▪ jednoosobowi przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty 
podatkowej, korzystający ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na wartość sprzedaży 

nieprzekraczającą 200 000,00 zł w poprzednim roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o Podatku od towarów i usług) – świadczenie postojowe wynosi wówczas 1300 zł 

(50% wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.) warunkiem skorzystania ze świadczenia 

postojowego jest niepodleganie przez wnioskodawcę obowiązkowi ubezpieczeń
społecznych z innych tytułów (np. jednocześnie działalność gospodarcza i etat)
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1. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE CD. 

CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO? 
▪ Konieczne jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS najpóźniej w 

terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii 
▪ Wniosek do ZUSu może mieć formę dokumentu papierowego albo elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 
teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

▪ Odmowa przyznania świadczenia postojowego następuje w formie decyzji, co do której 

przysługuje odwołanie 
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2. WSPARCIE DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH 

▪ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów 

w okresie dowolnie wskazanych przez wnioskodawcę tj. 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do 

analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (w przypadku 

gdy wskazany okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych)

▪ Świadczenie przyznawane jest na okres 3 miesięcy

▪ Świadczenie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 

(tj. 1300 zł) w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%

▪ Świadczenie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 

w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50% 

▪ Świadczenie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 

w przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%
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2. WSPARCIE DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH CD.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST POMOC? 
▪ Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają 

pracowników i doświadczyły spadku obrotów JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? 

▪ Wniosek o uzyskanie dofinansowania należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy 

▪ Termin na złożenie wniosku to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy 

WAŻNE! 
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres 

równy temu okresowi.

CO SIĘ STANIE GDY PRZEDSIĘBIORCA ZAPRZESTANIE PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI? 
Jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do 
okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty. 
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3. PORĘCZENIA I GWARANCJE KREDYTOWE DLA ŚREDNICH I 

DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 

NA CZYM POLEGA POMOC? 
W związku ze skutkami pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł 
udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 

zaciągniętych przez przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej 

udzielone poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty 

kwoty kredytu.

DLA KOGO PRZEWIDZIANA JEST POMOC?
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa 

handlowego.
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3. PORĘCZENIA I GWARANCJE KREDYTOWE DLA ŚREDNICH I 

DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW CD 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ? 
Kryteria na skorzystanie z poręczeń lub gwarancji BGK spełnia przedsiębiorca, który w co 

najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 
▪ zatrudniał średniorocznie co najmniej 50 pracowników 

▪ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 
równowartość w złotych 10 milionów euro 

WAŻNE!
▪ Z poręczeń i gwarancji nie mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy 

▪ Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty 

kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją 

▪ Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy
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4. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 

NA CZYM POLEGA POMOC? 
▪ Nisko oprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności -

udzielana przez Starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy. 

▪ Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu 

naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
▪ Kwota pożyczki w maksymalnej wysokości do 5000 zł 

▪ Okres pożyczki nie dłuższy niż 12 miesięcy 

▪ Rozpoczęcie spłaty po sześciomiesięcznym okresie karencji 

▪ Pożyczka będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 

miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 
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4. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW CD 

WARUNKI JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ
Mikroprzedsiębiorca, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat

obrotowych:
▪ zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

▪ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro.

WAŻNE!
Uzyskanie pożyczki uzależnione jest od faktu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności

przed 1 marca 2020 r.

JAK UZYSKAĆ POMOC?
▪ Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy po ogłoszeniu 

naboru przez dyrektora tego urzędu.
▪ We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 

lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
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5. ZMIANY W UMOWACH KREDYTOWYCH 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może 

zmodyfikować warunki umowy kredytu lub pożyczki, udzielonych przed 8 marca 2020 r., przy 

czym modyfikacja nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej 

kredytobiorcy. 

DLA KOGO POMOC? 
▪ Pomoc kierowana jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

▪ W celu uzyskania pomocy konieczne jest indywidualne porozumienie kredytobiorcy z 

bankiem
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6. KORPORACYJNE UŁATWIENIA CZYLI ZDALNE POSIEDZENIA 

ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH.

▪ Spec ustawa dopuszcza możliwość podejmowania uchwał zarządu i rady nadzorczej w 

trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość.

▪ Z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania 

walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia walnego 

zgromadzenia.

▪ Usunięte zostaną dotychczasowe ograniczenia dotyczące wyborów przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania 
w czynnościach członków tych organów - wszystkie te uchwały będzie można 

podejmować w trybie pisemnym lub na odległość.
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1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS 

DLA KOGO POMOC? 
▪ Zwolnienie płatnika składek ZUS zatrudniającego mniej niż 10 osób 

▪ Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 

r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ZUS

▪ Płatnik musi złożyć odpowiedni wniosek 

▪ Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP, należne za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 

dniem 1 lutego 2020 r. 

WAŻNE! 
Warunkiem jest aby przedsiębiorca nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r
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1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS CD.

Zwolnienie płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą i 

opłacającego składki wyłącznie za siebie 
▪ Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia płatnika składek, będącego osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
▪ Płatnik musi złożyć odpowiedni wniosek 

▪ Zwolnienie obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należne 

za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli: * prowadził działalność
przed 1 lutego 2020 r. i jeżeli przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który 

jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej. Tj. 15681 zł 

Warunki zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek określone są w 

Ustawie. 
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2. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO

▪ Obniżenie podstawy opodatkowania, 

▪ Podniesienie limitu zwolnień przedmiotowych, 

▪ Wyłączenie spod regulacji dotyczącej tzw. "złych długów" podatników, którzy mieliby 
obowiązek uwzględnienia niezapłaconych zobowiązań przy zaliczkach na podatek 

dochodowy, 
▪ Możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie 

COVID-19 w pełnej wysokości (z wyjątkiem darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów, zwróconych w jakiejkolwiek formie lub odliczonych od podatku na 

podstawie innych przepisów), 

▪ Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania zaliczek na podatek od szeroko 
rozumianej pracy, należnych za marzec i kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. 

DLA KOGO POMOC? 
Podatnicy podatku dochodowego - zarówno osoby fizyczne i prawne. 
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2. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO CD

WARUNKI JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ: 
▪ Obniżyć podstawę opodatkowania mogą podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID ponieśli 

w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 roku łączne 
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych 
przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności, 

▪ Ww. podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, jednak nie więcej niż o 5 
mln zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 roku z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

WAŻNE! 
W celu skorzystania z tej formy pomocy konieczne jest złożenie korekty deklaracji podatkowej za 
2019 r.
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3. TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI JPK VAT

Specustawa wprowadziła odroczenie obowiązku składania pliku JPK_VAT w nowej wersji, tzn. 

obejmującej zarówno deklarację, jak i ewidencję podatkową.

Nowym terminem, od którego konieczne będzie składanie nowego JPK_VAT, będzie 1 lipca 

2020 roku.

KTO Z TEGO SKORZYSTA? 
Podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT
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4. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁATY ABONAMENTU RTV

Specustawa wprowadziła zwolnienie, które będzie obowiązywać w okresie stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zakresie opłaty abonamentowej RTV,

Dotyczy to również wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami

autorskimi lub prawami pokrewnymi za korzystanie z utworów (m.in. ZAiKS, ZPAV, SFP,

ZPAF itp.)

DLA KOGO POMOC?
Przedsiębiorcy (zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa

Handlowego).

WARUNKI JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ:
Brak zaległości w uiszczaniu wynagrodzeń i opłat za okresy przypadające przed dniem

8 marca 2020 r.
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5. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na mocy nowych przepisów wprowadzonych Specustawą gminy otrzymały możliwość
wprowadzenia rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, mających pomóc

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią

COVID-19

Gminy otrzymają możliwość:

▪ Wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku

▪ Przedłużenia, w drodze uchwały Rady Gminy, terminów płatności rat podatków od 

nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, jednak nie dłużej niż do 30 września 

2020 roku.

DLA KOGO POMOC?
Przedsiębiorcy uiszczający podatek od nieruchomości na rzecz gmin, które zdecydują

się na wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie.
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6. PROLONGATA W PODATKACH I W SKŁADKACH ZUS

ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS
Przedsiębiorcy, mający trudności w opłaceniu składek za okres od stycznia 2020 roku, w

przypadku skorzystania z możliwości odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia

należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

DLA KOGO POMOC?
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY:
W celu skorzystania ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej konieczne jest złożenie do ZUS 

odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii bądź w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
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6. PROLONGATA W PODATKACH I W SKŁADKACH ZUS CD

ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKÓW
Dotychczasowe regulacje umożliwiały odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie 

zapłaty podatku na raty lub umorzenie zaległości podatkowej co wiązało się z koniecznością 

uiszczenia opłaty prolongacyjnej, której wysokość ustala organ podatkowy - W celu 

przeciwdziałania trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej pandemią COVID19, - opłata 
prolongacyjna ma nie być naliczana. 

DLA KOGO POMOC? 
Wszyscy podatnicy korzystający z możliwości odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty 

płatności podatku. 
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1. NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH W OBIEKCIE 

HANDLOWYM POWYŻEJ 2000 M2.

▪ W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron tj. 

umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania 

do używania powierzchni handlowej

▪ Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć drugiej stronie umowy 

bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy 

dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć
miesięcy

▪ W przypadku niezłożenia powyższej oferty w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia 

zakazu uniemożliwiającego prowadzenie działalności, postanowienia ustawy dot. 

wygaśnięcia zobowiązań umowy przestają wiązać udostępniającego powierzchnię 

handlową.

DLA KOGO POMOC?
Najemcy powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

których działalność została zakazana na podstawie przepisów prawa. 
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1. NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH W OBIEKCIE 

HANDLOWYM POWYŻEJ 2000 M2 CD

CO Z CZYNSZAMI ZAWARTYMI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ? 
▪ Należności przysługujące organom publicznym z tytułu umów cywilnoprawnych – np. najmu, 

dzierżawy lub użytkowania - przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, będą mogły zostać umorzone w całości albo w części. Co istotne pojawi się również 
możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty ww. należności. 

▪ Konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu (starosty, prezydenta miasta, 
właściwego ministra) 
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2. OCHRONA NAJEMCÓW 

Na mocy wprowadzonych przepisów najemca ma prawo przedłużyć obowiązywanie umowy 

najmu lokalu zawartej przed wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej, której czas 

obowiązywania upływa po wejściu w życie tej Ustawy a przed dniem 30 czerwca 2020 r. - na 

warunkach dotychczasowych do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Częściowo regulacje znajdują zastosowanie do lokali mieszkalnych, w ustawie zawarte są 

wyłączenia np. najemcy przysługuje tytuł do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości, jeśli lokal ten spełnia wymogi lokalu zamiennego. 

Wyłączona zostaje możliwość wypowiedzenia najemcy umowy najmu lokalu oraz 

wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. 

WAŻNE! 
W okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie wykonuje się 

tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisję). 
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2. OCHRONA NAJEMCÓW CD

WYŁĄCZENIE SPOD STOSOWANIA PRZEPISÓW!
Z uprawnienia do przedłużenia umowy nie skorzystają najemcy, którzy:

▪ w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu przed wejściem w 

życie Ustawy lub przez cały okres obowiązywania umowy najmu lokalu, jeżeli dana umowa 

obowiązywała przez krótszy niż 6 miesięcy zwlekali z zapłatą czynszu lub innych opłat 

związanych z najmem i korzystaniem z lokalu, jeżeli łączna wartość zaległych należności 

przekracza kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc

▪ w okresie obowiązywania umowy najmu używali lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z 

przeznaczeniem lokalu
▪ wynajęli, podnajęli lub oddali do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 

wymaganej pisemnej zgody wynajmującego
▪ używają lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 

remontu budynku
▪ posiadają inny lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal spełnia 

warunki lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z niego skorzystać z przyczyn od 

niego niezależnych.
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2. OCHRONA NAJEMCÓW CD

CO NALEŻY ZROBIĆ?
W celu skorzystania z rozwiązania umożliwiającego przedłużenie umowy najmu, należy złożyć
wynajmującemu oświadczenia woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu lub przedłużeniu 

terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r., nie później niż w dniu 

upływu czasu obowiązywania tej umowy.
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4. ZMIANY Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

▪ Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i 

niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona 

zdrowia publicznego.
▪ Możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków 

społeczno-gospodarczych wywołanych przez stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

związanego z COVID-19
▪ Wyłączenie odpowiedzialności zamawiających za odstąpienie od ustalenia i dochodzenia 

od wykonawców należności (np. kar umownych) lub dokonanie zmiany umowy

▪ Uprawnienie strony umowy do powołania się na każdą okoliczności związaną z COVID-19, 

która w jej ocenie uniemożliwia zrealizowanie umowy 

▪ Katalog dopuszczalnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego ma charakter 
otwarty - strony mogą dokonać modyfikacji jej postanowień, jeżeli pozwolą one na dalszą 

realizację zamówienia

▪ Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie np. zmiany terminu wykonania umowy lub jej 
części, lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części.
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4. ZMIANY Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CD

Z uwagi na pojawienie się przejściowych problemów z wykonaniem umowy, które spowodowane 
będą okolicznościami związanymi z COVID–19 (np. wstrzymanie dostaw, nieobecność pracowników, 
która ma wpływ na realizację umowy, decyzję wydawane przez Generalnego Inspektora Sanitarnego 
nakładające na wykonawcę podjęcia działań zapobiegawczych w związku z COVID - 19): 
▪ strony będą miały możliwość ukształtować na nowo stosunek umowny w zakresie kwestii 

związanych z momentem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
▪ strony umowy będą mogły zawiesić realizację umowy lub jej części, tj. wstrzymać się z 

działaniami zmierzającymi do wykonania umowy do czasu ustania przyczyn zawieszenia, albo 
kontynuować realizację umowy lub jej części z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 
okoliczności spowodowanych COVID-19, z jednoczesnym wydłużeniem terminu wykonania 
umowy 

▪ nowe rozwiązania nie obejmują zdarzeń o charakterze generalnym, związanych z 
występowaniem COVID-19, nieodziaływujących negatywnie na proces wykonania konkretnego 
zamówienia.
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4. ZMIANY Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CD

CO NALEŻY ZROBIĆ?
▪ Ustawa nakłada obowiązek informacyjny pomiędzy stronami o wpływie okoliczności wywołanych 

przez stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego na wykonanie umowy w kontekście relizacji
konkretnego zamówienia - zarówno w przypadku gdy wyżej wymieniony czynnik już nastąpił, jak i 
potencjalnie może on wystąpić w przyszłości

▪ strona umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego po otrzymaniu od drugiej strony 
powyższych informacji w ciągu 14 dni przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z 
uzasadnieniem co do wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

▪ obowiązkiem strony jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem umowy a 
sytuacją związaną z COVID-19 - w tym celu strona może posłużyć się oświadczeniami (własnymi 
lub osób trzecich) lub dokumentami (również w postaci elektronicznej) niewykluczone, że strona 
przedstawiająca dokumenty może zostać wezwana do wykazania dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów, może również sama uzupełnić dokumentację.
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