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I. POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Forma pomocy Kto może się 

ubiegać 

Warunek Wysokość 

pomocy 

Kto udziela Wady/uwagi 

1. POMOC DLA 

PRACODAWCÓW Z 

FUNDUSZU 

GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ 

PRACOWNICZYCH 

Przedsiębiorca – 

osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka 

organizacyjna 
niebędąca osobą 

prawną, której 

odrębna ustawa 

przyznaje zdolność 

prawną, wykonująca 
działalność 

gospodarczą. Także 

wspólnicy spółki 

cywilnej 

 Przestój 
ekonomiczny/obniżo

ny wymiar czasu 

pracy; 

 Zawarcie 
porozumienia 
pomiędzy 

przedsiębiorcą a 

pracownikami; 

 Spadek obrotów 
gospodarczych (15% 

lub 25%); 

 Brak zaległości w 
składkach ZUS i 
podatkach do końca 

trzeciego kwartału 

2019 oraz brak 

przesłanek do 

ogłoszenia upadłości 

 Przestój 
ekonomiczny– 

50% 

minimalnego 

wynagrodzenia 
za pracę; 

 Obniżenie 
wymiaru czasy 

pracy – do 

wysokości 

połowy 

wynagrodzenia 
- nie więcej niż 

40% 

przeciętnego 

miesięcznego 

wynagrodzenia
; 

 Przez okres 3 
miesięcy 

(możliwość 

wydłużenia 

przez Radę 

Ministrów) 

 Zadania w tym 
zakresie 

realizują 

dyrektorzy 

wojewódzkich 
urzędów pracy, 

na wniosek 

przedsiębiorcy 

 Konieczność 
zawarcia 

porozumienia z 

pracownikami; 

 Konieczność 
zgłoszenia 
porozumienia 

do okręgowego 

inspektora 

pracy; 

 Uzyskanie tej 
formy wsparcia 

wyłącza 
możliwość 

uzyskania 

innych form 

pomocy dla 

pracowników 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

 

Zgodnie z art. 15g ust. 1 Ustawy - Przedsiębiorca1, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych2 w następstwie wystąpienia COVID-19 

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsca pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych 

                                                 
1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
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Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników3 objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

Przedsiębiorcy przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od 

przyznanych świadczeń (art. 15g ust. 2 Ustawy).  

Przedsiębiorca, chcący uzyskać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, musi spełniać następujące kryteria: 

1) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz 

Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy: 

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty 

zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, albo 

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie 

spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt. 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty 

zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń 

                                                                                                                                                                                                                                           
wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  
2 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:  
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego, lub  

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego; 
3 Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na 
rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 
ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 
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Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek; 

2) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. – Prawo upadłościowe. 

- z zastrzeżeniem, że nie zalega 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. 

Zgodnie z art. 15g ust. 5 Ustawy w zw. z art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy, z tym zastrzeżeniem, że przez przestój ekonomiczny ustawa traktuje – okres niewykonywania pracy przez 

pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy, natomiast przez obniżony wymiar czasu pracy – 

traktuje się obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czas pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do 

połowy wymiaru czasu pracy.  

 
Przestój ekonomiczny: 

 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

 

Obniżony wymiar czasu pracy: 
 
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 
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pracy. Wynagrodzenie (obniżenie etatu) jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 

połowy wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń 

pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  

 

Zgodnie z art. 15g ust. 11 Ustawy, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy ustala się w porozumieniu, które: 

1) pracodawca zawiera z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników na zasadach szczegółowo określonych w art. 15g 

ust. 11 pkt 1)-4) Ustawy; 

2) pracodawca przekazuje (kopię) 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; 

3) określa co najmniej: 

a) grupy zawodowe objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; 

b) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

c) okres, przez jaki obowiązuje rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy; 

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się 

art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Świadczenia, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, z tym zastrzeżeniem że Rada Ministrów 

może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.  
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Do wypłaty i rozliczania świadczeń oraz środków stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej 

ustawy.  

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał 

pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Zadania organów 

administracji realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. 

 

2. ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE 

 Osoba 
prowadząca 

pozarolniczą 

działalność 

gospodarczą; 

 Osoba 
wykonująca 

umowę agencyjną, 

umowę zlecenia, 

inną umowę o 

świadczenie 

usług, do której 
zgodnie z 

kodeksem 

cywilnym stosuje 

się przepisy dot. 

zlecenia albo 
umowę o dzieło; 

 jeżeli nie 
podlega 
ubezpieczenio
m społecznym 
z innego tytułu 

 W następstwie 
wystąpienia COVID 

– 19 musi dojść do 

przestoju w 

prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej, 

odpowiednio przez 

osobę prowadzącą 

działalność 
gospodarczą albo 

przez zleceniodawcę 

lub zamawiającego, 

z którymi została 

zawarta umowa 

cywilnoprawna; 
 

Dodatkowo spełnienie 

wymagań, o których 

mowa w art. 15zq ust. 

4, szczegółowo opisane 

poniżej. 

 80% 
minimalnego 

wynagrodzeni

a 

obowiązująceg
o w 2020 r.; 

 50% 
minimalnego 

wynagrodzeni

a 

obowiązująceg

o w 2020 r. 
dla 

kartowiczów 

podatkowych 

bez VAT 

 
 

 ZUS – na 
wniosek osoby 

uprawnionej, z 

tym 

zastrzeżeniem, 
że w przypadku 

osób 

wykonujących 

umowę 

cywilnoprawną 
wniosek 

składany jest za 

pośrednictwem 

odpowiednio 

zleceniodawcy 

lub 
zamawiającego; 

 Wniosek może 
zostać złożony 

najpóźniej w 

terminie 3 

miesięcy od 

miesiąca, w 
którym został 

zniesiony 

ogłoszony stan 

epidemii 

 Świadczenie 
jednorazowe 

(Rada Ministrów 

może w drodze 

rozporządzenia 
może ponownie 

przyznać 

świadczenie 

postojowe); 

 W przypadku 
zbiegu praw do 

więcej niż 
jednego 

świadczenia 

postojowego 

przysługuje 

jedno 
świadczenie 

postojowe 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS 
 

Podmioty uprawnione: 

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 Ustawy świadczenie postojowe przysługuje osobie: 

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub 

innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,  

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”,  

 jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.  

Należy również pamiętać, iż świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium RP, jeżeli są: 

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio 

przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa 

cywilnoprawna.  

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła ona prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., oraz:  

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był 
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wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku;  

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Powyższe wymogi nie mają zastosowania do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie 

przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzysta ze zwolnienia sprzedaży od 

podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

Z kolei, osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli: 

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;  

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Wysokość: 

Zgodnie z art. 15zr ust. 1 Ustawy, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z tym zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z 
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tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych; 

b) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (karta podatkowa) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 

r. 

 

 

3. DOFINANSOWANIE 

CZĘŚCI KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ 

PRACOWNIKÓW 

DANEGO 

PRZEDSIĘBIORCY 

ORAZ NALEŻNYCH OD 

TYCH WYNAGRODZEŃ 

SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE4 

 Mikro, małe i 
średnie 

przedsiębiorstwa 

 Wykazanie spadku 
obrotów; 

 Udzielane 
maksymalnie na 3 
miesiące – na 

podstawie umowy 

ze starostą; 

 Brak zaległości w 
składkach ZUS i 

podatkach do końca 

trzeciego kwartału 
2019 oraz brak 

przesłanek do 

ogłoszenia 

upadłości w 

rozumieniu Prawo 
upadłościowego 

 Wysokość 
dofinansowani

a uzależniona 
od spadku 

obrotów: 

a) spadek co 

najmniej 30% 

- nie więcej 
niż 50% 

kwoty 

minimalnego 

wynagrodzeni

a 

powiększoneg
o o składki; 

b) spadek co 

najmniej o 

50% - nie 

więcej niż 

70% kwoty 
minimalnego 

wynagrodzeni

a 

powiększoneg

o o składki; 

 Powiatowy 
urząd pracy 

właściwy ze 
względu na 

siedzibę 

pracodawcy lub 

miejsce 

wykonywania 
pracy przez 

pracownika – w 

terminie 14 dni 

od dnia 

ogłoszenia 

naboru przez 
dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy 

 Przedsiębiorca 
jest obowiązany 

do utrzymania w 
zatrudnieniu 

pracowników 

objętych umową, 

przez okres 

dofinansowania 
oraz po 

zakończeniu 

dofinansowania, 

przez okres 

równy temu 

okresowi 
(niedotrzymanie 

warunku 

sprawia, iż 

przedsiębiorca 

zobowiązany jest 

zwrócić 
dofinansowanie 

bez odsetek, 

proporcjonalnie 

do okresu 

nieutrzymania w 

                                                 
4 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie 
innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego 
tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 
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c) spadek co 
najmniej o 

80% - nie 

więcej niż 

90% kwoty 

minimalnego 

wynagrodzeni
a 

powiększoneg

o o składki 

zatrudnieniu 
pracownika, w 

terminie 30 dni 

od dnia 

doręczenia 

wezwania 

starosty; 

 Przedsiębiorca 
nie może 

otrzymać 

dofinansowania 

w części, w 

której te same 

koszty zostały 
albo zostaną 

sfinansowanie z 

innych środków 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

 

Zgodnie z art. 15 zzd ust. 1 Ustawy, Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców5 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników6 oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.   

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone 

                                                 
5 Przedsiębiorcą jest jak już wskazano powyżej: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej; 

 
6
 Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami prawa polskiego pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ten stosuje się odpowiednio 

do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na 
rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 
ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 
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jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 

stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z 

analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym 

niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:  

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak 

nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;  

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak 

nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu 

do każdego pracownika;  

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak 

nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu 

do każdego pracownika.  

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w 

celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć powyższy okres mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu 
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pracowników objętych umową (zawartą ze starostą) oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest 

obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, 

przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, 

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce 

wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych 

środków publicznych. 

 



14 

 

4. DOFINANSOWANIE 
CZĘŚCI KOSZTÓW 

PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI  

 Przedsiębiorca 
będący osobą 

fizyczną 
niezatrudniający 

pracowników 

 wykazanie spadku 
obrotów; 

 udzielane 
maksymalnie na 3 
miesiące – na 

podstawie umowy 

zawartej ze Starostą; 

 brak zaległości w 
składkach ZUS i 

podatkach do końca 
trzeciego kwartału 

2019 oraz brak 

przesłanek do 

ogłoszenia upadłości 

przedsiębiorcy w 

rozumieniu Prawa 
upadłościowego 

 dofinansowanie 
wypłacane w 

okresach 
miesięcznych, 

po złożeniu 

przez 

przedsiębiorcę 

oświadczenia o 
prowadzeniu 

działalności w 

danym 

miesiącu, za 

który 

dofinansowanie 
jest wypłacane; 

 wysokość 
uzależniona od 

spadku 

obrotów: 

a) spadek co 
najmniej 30% - 

nie więcej niż 

50% kwoty 

minimalnego 

wynagrodzenia 

b) spadek co 
najmniej o 

50% - nie 

więcej niż 70% 

kwoty 

minimalnego 
wynagrodzenia 

c) spadek co 

najmniej o 

80% - nie 

więcej niż 90% 

kwoty 
minimalnego 

wynagrodzenia 

 Powiatowy urząd 
pracy właściwy ze 

względu na 
siedzibę 

pracodawcy lub 

miejsce 

wykonywania 

pracy przez 
pracownika – w 

terminie 14 dni 

od dnia 

ogłoszenia 

naboru przez 

dyrektora 
powiatowego 

urzędu pracy 

 Przedsiębiorca 
zobowiązany jest 

prowadzić 
działalność 

gospodarczą przez 

okres, na który 

przyznane zostało 

dofinansowanie, 
oraz, po 

zakończeniu 

dofinansowania, 

przez okres równy 

temu okresowi (w 

przypadku 
niespełnienia 

powyższego 

warunku, 

obowiązek zwrotu 

dofinansowania 
proporcjonalnie 

do okresu 

nieprowadzenia 

działalności 

gospodarczej); 

 Przedsiębiorca nie 
może otrzymać 
dofinansowania w 

części, w której te 

same koszty 

prowadzenia 

działalności 
gospodarczej 

zostały albo 

zostaną 

finansowanie z 

innych środków 

publicznych 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

Zgodnie z art. 15zzc ust. 1 Ustawy, Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną  

niezatrudniającemu pracowników , dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone 

jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 

stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z 

analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym 

niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:  

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie  

 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa powyżej mając na 

względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.  

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym 

miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku 

nieprowadzenia działalności gospodarczej przez w/w okres, przedsiębiorca 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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Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca nie może otrzymać 

dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.  

 

 

 

5. POŻYCZKI DLA 

MIKROPRZEDSIĘBIOR

CÓW NA POKRYCIE 

BIEŻĄCYCH KOSZTÓW 
PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 Mikroprzedsiębiorca 
(zatrudnienie do 9 
osób)  

 Prowadzenie 
działalności przez 
dniem 1 marca 2020 

r.; 

 Ograniczenie 
przeznaczenia 

pożyczki do pokrycia 

kosztów bieżącej 

działalności 
gospodarczej; 

 Zawarcie 
odpowiedniej umowy 

ze starostą 

 Pożyczka 
jednorazowa ze 
środków 

Funduszu 

Pracy do 

wysokości 

5.000,00 zł; 

 Stałe 
oprocentowanie 
pożyczki – w 

skali roku 0,05 

stopy 

redyskonta 

weksli 

przyjmowanych 
przez NBP; 

 Okres spłaty 
pożyczki nie 

dłuższy niż 12 

miesięcy, z 

karencją w 
spłacie kapitału 

wraz z odsetki 

przez okres 3 

miesięcy od 

dnia udzielenia 

pożyczki 

 Wniosek składa 
się do 
powiatowego 

urzędu pracy, 

właściwego ze 

względu na 

miejsce 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej po 

ogłoszeniu naboru 

przez dyrektora 

powiatowego 
urzędu pracy; 

 We wniosku 
należy złożyć 

m.in. 

oświadczenie o 

stanie 

zatrudnienia na 
dzień 29 lutego 

2020 r. w 

przeliczeniu na 

pełny wymiar 

czasu pracy 

 Pożyczka wraz z 
odsetkami na 
wniosek 

mikroprzedsiębiorc

y podlega 

umorzeniu, pod 

warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorc
a ten 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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SZCZEGÓŁOWY OPIS 
 

Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 Ustawy, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze 

środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed 

dniem 1 marca 2020 r.  

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. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o 

stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.  

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z 

odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane.  

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten 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.  

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia. Oświadczenie mikroprzedsiębiorca składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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6. ZWOLNIENIE ZE 
SKŁADEK ZUS 

 Mikroprzedsiębiorcy 
(zatrudnienie do 9 

osób) 

 Zgłoszenie na dzień 
29 lutego 2020 r. 

mniej niż 10 
ubezpieczonych; 

 Wnioskodawca musi 
być zgłoszony jako 

płatnik składek 

przed dniem 1 lutego 

2020 r.; 

 W przypadku osób 
prowadzących 

działalność 

gospodarczą i 

opłacających składki 

wyłącznie za siebie, 

zwolnienie z tytułu 
składek będzie 

przysługiwać jeśli 

przychód z 

prowadzonej 

działalności nie był 
wyższy od 300% 

prognozowanego 

przeciętnego 

miesięcznego 

wynagrodzenia w 

gospodarce 
narodowej w 2020 r.; 

 Przesłanie za marzec, 
kwiecień i maj 2020 

r. przez płatnika 

składek deklaracji 

rozliczeniowych lub 

imiennych raportów 
miesięcznych na 

zasadach i w 

terminach 

określonych w 

przepisach ustawy o 

 Zwolnienie 
przedsiębiorców 

z opłacania 
składek 

zarówno na 

ubezpieczenie 

społeczne, jak 

na Fundusz 
Pracy, Fundusz 

Gwarantowanyc

h Świadczeń 

Pracowniczych 

oraz na 

ubezpieczenia 
zdrowotne, 

przez okres 3 

miesięcy, tj. od 

dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r. 

 Zwolnienie na 
wniosek płatnika 

składek, składany 
do ZUS, nie 

później niż do 

dnia 30 czerwca 

2020 r.; 

 Wniosek o 
zwolnienie z 
opłacania składek 

może być złożony 

w formie 

dokumentu 

papierowego albo 

elektronicznego 
opatrzonego 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym, 

podpisem 
zaufanym albo 

podpisem 

osobistym, za 

pomocą profilu 

informacyjnego 

utworzonego w 
systemie 

teleinformatyczny

m udostępnionym 

przez ZUS 

 Weryfikacja 
danych pomiędzy 

ZUS i US; 

 Przychody z tytułu 
zwolnienia z 

obowiązku 

opłacania 

należności z tytułu 

składek nie 
stanowią 

przychodu w 

rozumieniu 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych; 

 Zwolnienie ze 
składek następuje 

w drodze 

umorzenia 
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systemie ubezpieczeń 
społecznych, chyba 

że zgodnie z tymi 

przepisami płatnik 

zwolniony jest z 

obowiązku ich 

składania 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

Zgodnie z art. 31zo ust. 1 Ustawy na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, 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. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie będzie przysługiwać tylko i 

wyłącznie wówczas, gdy osoby te prowadziły działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nie 

był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.  

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do 

dnia 30 czerwca 2020 r. Okres trzech miesięcy będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej 

oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.  

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie 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. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek 

zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Zakład Ubezpieczeń 
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Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w 

przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna 

być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.  

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów 

miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest 

z obowiązku ich składania. 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.   

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia 

członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania składek, realizowana jest w trybie umorzenia 

składek. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

7. PORĘCZENIE I 
GWARANCJA SPŁATY 

KREDYTÓW PRZEZ 

BANK GOSPODARSTWA 

KRAJOWEGO 

  Przedsiębiorcy, z 
wyłączeniem  

mikroprzedsiębiorcó
w oraz małych 

przedsiębiorców 

 Przeznaczenie na 
zapewnienie 

płynności finansowej 

  Poręczenie lub 
gwarancja 

obejmują nie 
więcej niż 80% 

pozostające do 

spłaty kwoty 

kredytu objętego 

poręczeniem lub 
gwarancją 

 

 Poręczenie lub 
gwarancja 

udzielane na 
wniosek 

przedsiębiorcy 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

 

W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i 

gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z 

wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.  

 

Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 8 

maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122). 

Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Poręczenie 

lub gwarancja są udzielana na wniosek przedsiębiorcy.  

 

 

 

8. ZMIANA WARUNKÓW 

LUB TERMINÓW 

SPŁATY KREDYTU7 

 Mikro, mały i 
średni 

przedsiębiorca 

 Kredyt został 
udzielony przed 

dniem 8 marca 
2020 r. oraz; 

 Zmiana warunków 
lub terminów 

spłaty kredytu jest 

uzasadniona oceną 

sytuacji finansowej 

i gospodarczej 
kredytobiorcy 

dokonana przez 

bank nie wcześniej 

niż w dniu 30 

września 2019 r. 
 

 

  Zmiana 
dokonywana na 

warunkach 
uzgodnionych 

przez bank i 

kredytobiorcę, 

przy czym nie 

może ona 
powodować 

pogorszenia 

sytuacji 

finansowej i 

gospodarczej 

kredytobiorcy 

 

                                                 
7
 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank 
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II. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY 

 

 

1. ZATRUDNIENIE 

MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW A 
REFUNDACJA 

WYNAGRODZENIA 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 15f ust. 1 i 2 Ustawy, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty, pracodawca zobowiązany jest zwolnić młodocianego pracownika odbywającego 

przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Najistotniejszym jednak jest fakt, iż w przypadku, 

gdy pracodawca, któremu została przyznana refundacja wynagrodzenia młodocianego pracownika, 

zdecyduje się na wypłatę młodocianemu wynagrodzenia za okres nie świadczenia pracy (pracodawca nie 

ma obowiązku wypłaty tego wynagrodzenia), to zostanie mu ono zrefundowane na podstawie umowy 

refundacyjnej w wysokości wynikającej z tej umowy.  

 

  

 

 

2. ELASTYCZNY CZAS 
PRACY PRACOWNIKÓW 

 

 

Zgodnie z art. 15zf Ustawy, u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych8 w następstwie 

wystąpienia COVID-19 i który nie zalega 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., 9 dopuszczalne jest: 

                                                 
8 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:  
 
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego lub;  

2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego 

 
9 Wymogu niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek – nie stosuje się do pracodawcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 
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1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku 

tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku 

dobowego (zgodnie z art. 15zf ust. 3 – w zakresie odpoczynku dobowego, pracownikowi przysługuje 

równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego 

wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca 

udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni); 

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne 

przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym 

dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; 

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w 

porozumieniu. 

 

Porozumienia, o których mowa powyżej zawiera pracodawca na zasadach określonych w art. 15zf ust. 4 

Ustawy.  

W dodatku, 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 wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu 

                                                                                                                                                                                                                                           
lub 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców w przypadku, gdy: 1) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał 

decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 2) zaleganie w regulowaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie 
spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniając poprawę kondycji 
finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych 
składek lub o odroczenie płatności tych składek; 
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mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi  

pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.  

 

  

 

3. ZAWIESZENIE 

OBOWIĄZKU 

PRZEPROWADZANIA 

BADAŃ LEKARSKICH 
PRACOWNIKA 

 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, 

zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań 

okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu 

epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych 

obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. W 

przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub 

kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu 

epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.  

 

 

III. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO 

 

 

1. ZWOLNIENIE LUB 

PRZEDŁUŻENIE 

TERMINU PŁATNOŚCI 

PODATKU OD 

NIERUCHOMOOŚCI 

 

(art. 15p i art. 15q Ustawy) 

Grupy 

przedsiębiorców 

wskazane w uchwale 
właściwej Rady 

Gminy 

 Pogorszenie 
płynności finansowej 

przedsiębiorcy w 

związku z 
ponoszeniem 

negatywnych 

konsekwencji 

ekonomicznych z 

powodu COVID-19 

 Zwolnienie z 
podatku od 

nieruchomości: 

gruntów, 
budynków i 

budowli 

związanych z 

prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej (za 

część roku – 

zależy od 

uchwały Rady 

 Możliwość 
uzyskania 

pomocy zależy od 

podjęcia przez 
Radę Gminy 

odpowiedniej 

uchwały 
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Gminy; 

 Przedłużenie 

terminu rat 
podatku od 

nieruchomości, 

płatnych w 

kwietniu, maju i 

czerwcu 2020 
r., nie dłużej niż 

do dnia 30 

września 2020 

r. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

 

 

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, 

płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

 

 



26 

 

1. BRAK OPŁATY 
PROLONGACYJNEJ W 

DECYZJI 

ODRACZAJĄCEJ 

PŁATNOŚĆ PODATKU 

LUB ROZKŁADAJĄCEJ 

ZAPŁATĘ PODATKU NA 
RATY 

Podatnik, który złożył 
wniosek uzasadniony 

ważnym interesem 

podatnika lub 

interesem publicznym 

(art. 67a Ordynacji 

Podatkowej) o: 
a) odroczenie 

terminu płatności 

podatku lub 

rozłożenie zapłaty 

podatku na raty; 
b) odroczenie lub 

rozłożenie na raty 

zapłaty zaległości 

podatkowej wraz z 

odsetkami za 

zwłokę lub odsetki 
od 

nieuregulowanie 

w terminie 

zaliczek na 

podatek 

- w zakresie podatków 
stanowiących dochód 

budżetu państwa 

 Złożenie przez 
podatnika wniosku w 

okresie 
obowiązywania stanu 

zagrożenia 

epidemicznego albo 

stanu epidemii albo 

w okresie 30 dni 
następujących po 

uch odwołaniu; 

 Wydanie jednej z 
decyzji, o których 

mowa w art. 67a § 1 

pkt 1 lub 2 

Ordynacji 
Podatkowej 

 brak opłaty 
prolongacyjnej 

 właściwy organ 
podatkowy, na 

wniosek 
podatnika 

 

  

 

 

2. MOŻLIWOŚĆ 

OBNIŻENIA 
PRZYCHODU LUB 

DOCHODU 

 

 

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od 

łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 

straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z 

pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania za 

rok 2019. (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych). 
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Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem  

1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r.  

a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa powyżej, przychody niższe 

o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok 

podatkowy, o którym mowa powyżej – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż  

o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy,  

o którym  mowa powyżej. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok 

podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie – podatnik składa korektę (podatnicy podatku od osób 

prawnych).  
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3. ZMIANA LIMITÓW 
KWOT WOLNYCH OD 

PODATKU 

DOCHODOWEGO OD 

OSÓB FIZYCZNYCH W 

2020 R. I 2021 R. 

 
Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

- pkt 9a – w 2020 r. – 3.000,00 zł; 

- pkt 26 lit. b – w 2020 r. – 10.000,00 zł; 

- pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2.000,00 zł; 

- pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. – 3.000,00 zł 

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są między innymi świadczenia postojowe. W 

dodatku, od podstawy obliczenia podatku – podatnik może odliczyć darowizny przekazana od dnia 1 

stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID – 19, pod warunkiem, że 

darowizny zostaną przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o 

którym mowa w ustawie COVID, Agencji Rezerw Materiałowych, bądź Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno 

– Przeciwepidemicznych.  

Wysokość dopuszczalnego odliczenia zależy od daty dokonania darowizny, i tak: w przypadku darowizny do 

dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; w maja 2020 r.- 

odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny. Odliczeniu podlegają 

darowizny nieodliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.  

Analogiczne rozwiązanie dot. darowizn przewidziane zostało w przypadku podatku dochodowego od osób 

prawnych, a także w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
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4. MAŁY PODATNIK - PIT 

 
Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o 

której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za 

miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek - zaliczki należne do końca roku oblicza się 

zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną 

formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie 

na podstawie art. 44 ust. 6b–6i. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za 2020 r. 

 

 

 

5. MAŁY PODATNIK - CIT 

 

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o 

której mowa w art. 25 ust. 6, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, 

jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. W przypadku rezygnacji z 

uproszczonej formy wpłacania zaliczek - zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 25 ust. 1 

począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. O 

rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 

ust. 1, składanym za 2020 r. Powyższe stosuje się odpowiednio do podatników, których rok podatkowy 

jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r. 

 

 

 

6. PRZEKAZANIE 

ZALICZEK NA 

PODATEK 
DOCHODOWY OD OSÓB 

FIZYCZNYCH 

 

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w 

art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne 
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konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

 

 

 

 

7. WYDŁUŻENIE TERMINU 

NA ZŁOŻENIE 

ZAWIADOMIENIA O 

DOKONANIU ZAPŁATY 
NALEŻNOŚCI NA 

RACHUNEK INNY NIŻ 

ZAWARTY NA DZIEŃ 

PRZELEWU W WYKAZIE 

PODMIOTÓW 

PROWADZONYM PRZEZ 
SZEFA KAS (tzw. BIAŁA 

KSIĘGA) 

 

 

 

Zgodnie z art. 15zzn Ustawy – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. 

zm. 12) ) przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

  

 

8. TERMIN – SCHEMATY 

PODATKOWE 

 

W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a 

rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

 

  
 

 

9. TERMIN – 

INFORMACJA CENY 

TRANSFEROWE 

 

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o 

którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 
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11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, 

których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 

  

 

10. TERMIN NA 

ZGŁOSZENIE 

BENEFICJENTA 

RZECZYWISTEGO 

 

Wydłużono termin na zgłoszenie Beneficjentów Rzeczywistych. Początkowo termin na zgłoszenie do Centralnego 

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosił 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. zakreślony był do 

dnia 13 kwietnia 2020 r. W chwili obecnej termin ten wydłużono do lipca 2020 r. 

 

 

 

 

IV. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU NAJMU POWIERZCHNI HANDLOWYCH 

 
 

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z 

właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do 

oddania do używania powierzchni handlowej (umowy) – postanowienie wchodzi w życie od dnia zakazu. 

Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli 

przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta 

powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia, o których mowa w akapicie pierwszym, przestają 

wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty – postanowienie wchodzi w życie od dnia zniesienia zakazu.  

Powyższe nie uchybia właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron 

w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. 
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V. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

 

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub 

mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych;  

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

Każda ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa powyżej na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona 

umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na 
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należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy  

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z 

powyższych przepisów, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

wskazane powyżej nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.  

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności 

za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy w stanowisku przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia 

tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 

wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej 

umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 

sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez 

podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy z zamawiającym zmienionej przez wykonawcę.  

Co istotne, za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której 

mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie odpowiada wobec spółki 

członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o którym mowa powyżej, lub zmienia umowę 

w sprawie zamówienia publicznego (w zakresie art. 15r ust. 4 Ustawy). 

Przepisy art. 15r–15u nie naruszają praw stron umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, wynikających z przepisów prawa cywilnego, z 

zastrzeżeniem art. 15r ust. 5 Ustawy.  

 

 

VI. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO 

 

 

1. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany 

porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość.  

2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania 

żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

3. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo 

głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również 

wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa status lub 

przewidziane w nim regulaminy tych organów.  
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VII. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU K.S.H. 

 
 

 

1. SPÓŁKA Z O.O. 

Zarząd: 

 W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; 

 Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; 

 Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

Rada nadzorcza: 

 W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; 

 Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 

nadzorczej; 

 Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 

połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze 

wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

Zgromadzenie Wspólników: 

 Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o 
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którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie; 

 Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności: 1) dwustronną 

komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w 

ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym 

miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników; 

 Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w 

zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może 

określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez 

odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie 

zgodę na treść tego regulaminu;  

 W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym 

zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia 

sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.  

 

 

2. SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Zarząd: 

 W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej; 

 Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej; 

 Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej; 

Rada nadzorcza: 

 W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
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porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej;  

 Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 

nadzorczej; 

 Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 

połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze 

wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym; 

Zgromadzenie Wspólników: 

 Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie; 

 Udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności: 1) dwustronną 

komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w 

ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym 

miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia; 

 Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, 

które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej; 

 W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka 

niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu; 

 Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego 
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zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został 

prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi 

lub jego pełnomocnikowi wcześniej. 

 

 

 
 


