
 

 

 

 

 

 
 

 

Zestawienie rozwiązań prawnych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0) 

 

Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie najważniejszych: 

 

−    zmian związanych z formami wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców, które przewidziane zostały uprzednio w ustawie z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Tarcza Antykryzysowa 1.0.” lub 

„Ustawa”); 

−    nowych form wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców, które nie zostały przewidziane uprzednio w Ustawie; a które wprowadza ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako 

„Tarcza Antykryzysowa 2.0.”). 

 

 Zastrzec przy tym należy, iż złożoność poszczególnych zagadnień wymaga szerszego omówienia, wobec czego część instytucji opisana 

została w wersji skróconej, natomiast część w sposób bardziej szczegółowy.  
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I. ZMIANY W ZAKRESIE FORM WSPARCIA I POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE W TARCZY 

ANTYKRYZYSOWEJ 1.0 

 

 

1. POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

Forma pomocy 

 

Kto może się 

ubiegać 

 

Warunek 

 

Wysokość pomocy 

 

Kto udziela 

 

Wady/uwagi 

 

1.1. POMOC DLA 

PRACODAWCÓW Z 

FUNDUSZU 

GWARANTOWA-

NYCH ŚWIADCZEŃ 

PRACOWNICZYCH 

• W chwili 

obecnej o 

pomoc mogą 

ubiegać się nie 

tylko 

przedsiębiorcy 

w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – 

Prawo 

przedsiębiorców 

ale również: 

1) organizacje 

pozarządowe w 

rozumieniu art. 

3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 

kwietnia 2003 

r. o działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie; 

2) państwowe 

• Warunki pozostały 

bez zmian, z tym 

zastrzeżeniem, że w 

przypadku 

obniżonego wymiaru 

czasu pracy wprost 

wskazano, że 

wymiar czasu 

pracy pracownika 

można obniżyć 

maksymalnie o 

20%, nie więcej niż 

do 0,5 etatu, 

podczas gdy 

poprzednio 

obowiązujący zapis 

stanowił o obniżeniu 

o 20%, nie więcej 

niż do 0,5 etatu 

• Poprzednio 

obowiązujący zapis 

Ustawy stanowił, iż 

świadczenia z tytułu 

przestoju 

ekonomicznego, 

bądź obniżonego 

wymiaru czasu 

pracy przysługują 

przez łączny okres 

3. miesięcy 

przypadających od 

daty złożenia 

wniosku, natomiast 

w Tarczy 

Antykryzysowej 2.0.  

proponuje się 

przyznanie 

świadczeń również 

przez łączny okres 

3 miesięcy, z tym 

zastrzeżeniem, że 

przypadających od 

 • Tarcza Antykryzysowa 2.0. 

wyłącza odpowiednie stosowanie 

art. 13 pkt 2) ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc 

pracy – uniemożliwiającego 

wypowiedzenie przez 

pracodawcę umowy o pracę  

z przyczyn niedotyczących 

pracownika przez okres 

maksymalnie 3 miesięcy po 

zakończeniu pobierania 

świadczeń; 

• Tym samym zgodnie z Tarczą 

Antykryzysową 2.0. pracodawca, 

który uzyskał dofinansowanie z 

tytułu przestoju ekonomicznego, 

bądź obniżonego wymiaru czasu 

pracy – w dalszym ciągu nie 

może wypowiedzieć umowy o 

pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika 
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osoby prawne w 

rozumieniu 

ustawy z dnia 

27 sierpnia 

2009 r. o 

finansach 

publicznych 

miesiąca złożenia 

wniosku 

przez okres pobierania przez 

pracownika świadczenia, lecz 

może już dokonać takiego 

wypowiedzenia po zakończeniu 

pobierania przez pracownika 

odpowiedniego świadczenia 

• UWAGA: do umów o wypłatę 

świadczeń i środków, które 

zawarte zostały przed dniem 

wejścia w życie Tarczy 

Antykryzysowej 2.0. stosuje się 

nowe przepisy. 

 

1.2. ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE 

 

 
 

• W przypadku osób 
prowadzących 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą 
(zarówno tych, 
którzy zawiesili, jak i 
tych którzy nie 
zawiesili działalności 
gospodarczej) 
usunięto górną 

granicę przychodu 
w miesiącu 
poprzedzającym 
miesiąc złożenia 
wniosku – 300% 
przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia z 
poprzedniego 
kwartału; 

• W przypadku osób 
zatrudnionych na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
zmiana warunków 
polega na tym, że o 
świadczenie 
postojowe mogą 

• Tarcza 
Antykryzysowa 2.0. 
przewiduje, iż 
zarówno w 
przypadku osób 
prowadzących 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą, jak i 
osób wykonujących 
umowy 
cywilnoprawne – 
świadczenie 
przysługuje nie 
więcej niż 
trzykrotnie 
(poprzednio było to 
świadczenie 
jednorazowe) 

 • Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 
2.0. świadczenie postojowe może 
zostać przyznane ponownie na 
podstawie oświadczenia osoby 
uprawnionej; 

• Wypłata po raz kolejny 
świadczenia postojowego może 
zostać dokonana nie wcześniej niż 
w miesiącu następującym po 

miesiącu wypłaty świadczenia 
postojowego; 

• Warunkiem przyznania kolejnego 
świadczenia postojowego jest 
wykazanie w oświadczeniu, że 
sytuacja materialna wskazana w 
pierwotnym wniosku nie uległa 
zmianie; 

• Nowe warunki mają 
zastosowanie tylko i wyłącznie 
do wniosków o przyznanie 
świadczenia postojowego 
złożonych od dnia 1 kwietnia 
2020 r. 
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ubiegać się również 
te osoby, które 
zawarły umowę 
przed dniem 1 
kwietnia 2020 r. 
(poprzednio był to 
1 lutego 2020). 

 

1.3. DOFINANSOWANIE 

CZĘŚCI KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ 

PRACOWNIKÓW 

DANEGO 

PRZEDSIĘBIORCY 

ORAZ NALEŻNYCH 

OD TYCH 

WYNAGRODZEŃ 

SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE 

 

• Ustawodawca sprecyzował, że dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od 

miesiąca złożenia wniosku; 

• Wskazano również, iż przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu 

pracowników objętych umową zawartą ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie (poprzednio 

obowiązek utrzymania zatrudnienia dotyczył nie tylko okresu pobierania dofinansowania, ale również okresu po zakończeniu 

dofinansowania).  

• Analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w stosunku do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15 zze Ustawy).  

• Nowe warunki stosuje się do dofinansowania uzyskanego przed dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0. 

 

1.4. DOFINANSOWANIE 

CZĘŚCI KOSZTÓW 

PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI  

 

 

• Analogicznie jak powyżej – ustawodawca sprecyzował, że dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku; 

• Ponadto, aktualnie obowiązujący zapis wskazuje, iż dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, bez konieczności 

złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym miesiącu, za który 

dofinansowanie jest wypłacane; 

• W dodatku, przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić działalność tylko i wyłącznie przez okres, na który przyznano 

dofinansowanie (usunięto wymóg prowadzenia działalności po zakończeniu dofinansowania przez okres równy okresowi 

korzystania z dofinansowania); 

• Nowe warunki stosuje się do dofinansowania uzyskanego przed dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0. 

 

1.5. POŻYCZKI DLA 

MIKROPRZEDSIĘ-

BIORCÓW NA 

POKRYCIE 

BIEŻĄCYCH 

KOSZTÓW 

 
 

 • Możliwość 
umorzenia pożyczki 
wraz z odsetkami na 

wniosek 
mikroprzedsiębiorcy, 
pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca 

będzie prowadził 

• Wniosek w dalszym 
ciągu składa się do 
powiatowego urzędu 

pracy właściwego ze 
względu na miejsce 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej,  

• Przychód z tytułu 
umorzenia pożyczki 
nie stanowi 

przychodu w 
rozumieniu 
przepisów o 
podatku 

dochodowym od 
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PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

działalność 
gospodarczą przez 
okres 3 miesięcy od 
dnia udzielenia 
pożyczki (poprzednio 
przedsiębiorca nie 
mógł zmniejszyć 
stanu zatrudnienia 
w stosunku do 
stanu zatrudnienia 
na dzień 29 lutego 
2020 r.); 

• We wniosku o 

umorzenie pożyczki 
wraz z odsetkami – 
mikroprzedsiębiorca 
zobligowany jest 
złożyć oświadczenie, 
że prowadził 
działalność 
gospodarczą przez 
okres 3 miesięcy od 
dnia udzielenia 
pożyczki. 
 

po ogłoszeniu naboru, z 
tym zastrzeżeniem, że 
wnioskodawca nie ma 
już obowiązku składać 
oświadczenia o stanie 
zatrudnienia na dzień 
29 lutego 2020 r. w 
przeliczeniu na pełne 
etaty. 

osób fizycznych 
oraz przepisów o 
podatku 
dochodowym od 
osób prawnych; 

• UWAGA: do 
pożyczek, które 
udzielone zostały 
przed dniem 
wejścia w życie 
Tarczy 
Antykryzysowej 2.0, 
stosuje do nowe 

przepisy.  

 

1.6. ZWOLNIENIE ZE 

SKŁADEK ZUS 

 
Dokonano następujących zmian: 

 

• W zakresie płatników składek będących mikroprzedsiębiorcami: (art. 31zo ust. 1) - Na wniosek płatnika składek zwalnia się 

z obowiązku opłacania 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: 
      1)  przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
      2)  w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
      3)  w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r., 
       – zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych; 

• W zakresie płatników składek, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych: Na wniosek płatnika składek, 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 
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Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności 

z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 
      1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
      2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
      3) w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r., 
      – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych 
• Możliwość zwolnienia ze składek spółdzielni socjalnej - Na wniosek płatnika składek, 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, 

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu 

składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 
      1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
      2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
      3) w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 
      – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

• W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wymóg prowadzenia działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. zastąpiono 

obowiązkiem prowadzenia działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 
• Wskazano wprost, iż liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi; 
• Przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowi przychodu w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych; 
• UWAGA: w przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1 -1b i ust. 2 – zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek wykazanych w deklaracji za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z 

tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).  

 

 

1.7. ZMIANA 

WARUNKÓW LUB 

TERMINÓW 

SPŁATY 

KREDYTU 

 
Tarcza Antykryzysowa 2.0. wprost stanowi, iż o zmianę warunków lub terminu spłaty kredytu będzie mógł wystąpić każdy 

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (a więc również duży przedsiębiorca), 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (a nie tak jak poprzednio, mikro, mały i średni przedsiębiorca).  
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2. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

2.1. OBOWIĄZKI 

INFORMACYJNE 

 

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0. przewiduje m.in.:  

• obowiązek informowania i dołączania także dokumentów dotyczących (art. 15r Ustawy) wszelkich innych okoliczności, które 

uniemożliwiają, bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy w sprawie zamówienia; 

• możliwość zmiany nie tylko wynagrodzenia wykonawcy, ale również sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia; 

• że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w 

przemieszczaniu się, umowy o zamówienie publiczne zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za 

zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;  

• odpowiednie stosowanie art. 15r ust. 1-9 Ustawy do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy 

prawo zamówień publicznych (a więc np. do zamówień na roboty budowlane o wartości poniżej lub równej kwocie 30.000 euro). 

 

 

3. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO 

 

 

3.1. ZWOLNIENIE LUB 

PRZEDŁUŻENIE 

TERMINU 

PŁATNOŚCI 

PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI  

 
Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 2.0. rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zwolnienie bądź przedłużenie terminu 

płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie 

tylko określonym w uchwale grupom przedsiębiorców, ale również organizacjom pozarządowym, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.    

 

 

3.2. CENY 

TRANSFEROWE  

 

 
Poza poprzednimi zmianami, przedłuża się: 

 

• do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,  

o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy 

lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.; 

• do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen 

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

rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 

II. NOWE ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0. 

 

 

1. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU 

 

 

Forma pomocy 

 

Kto może się 

ubiegać 

 

Warunek 

 

Wysokość pomocy 

 

Kto udziela 

 

Wady/uwagi 

 

 

1.1. WSPARCIE DLA 

PRZEDSIĘBIO-

RCÓW Z ARP 

• Każdy 

przedsiębiorca 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą na 

terytorium RP 

(mikro, mały, średni 

i duży), z wyjątkiem 

tego, który ogłosił 

upadłość, bądź 

wobec którego 

otwarte zostało 

postępowanie 

restrukturyzacyjne 

• Trudna sytuacja 

finansowa w 

związku z 

ogłoszeniem stanu 

zagrożenia 

epidemicznego albo 

stanu epidemii, 

przez którą należy 

rozumieć spadek 

obrotów w 

następstwie COVID 

– 19; 

• spadek obrotów w 

zależności od 

przyjętej metody 

obliczania nie może 

być mniejszy niż 

15% bądź 25%; 

• wielkość oraz rodzaj 

wsparcia jest 

uzależniona od 

faktycznych 

skutków 

finansowych, jakie 

przedsiębiorca 

poniósł na skutek 

ogłoszenia stanu 

zagrożenia 

epidemicznego, albo 

stanu epidemii, jak 

również skali 

prowadzonej 

działalności; 

• wsparcie jest 

udzielane w sposób 

sukcesywny, 

poprzez wypłatę 

poszczególnych 

transz pożyczki lub 

innych form 

finansowania 

• Agencja Rozwoju 

Przemysłu na 

wniosek; 

• konieczność 

zawarcia umowy, 

która określa cel na 

jaki może zostać 

przeznaczone 

wsparcie; 

• wsparcie może być 

przyznane w formie 

pożyczek, gwarancji 

lub poręczenia oraz 

leasingu lub innych 

instrumentów 

związanych z 

finansowaniem 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej, na 

warunkach 

rynkowych 

• Wsparcie nie może 
być przeznaczone 
na regulowanie 
zobowiązań wobec 
podmiotów 

dominujących, 
zależnych, 
wspólników, 
akcjonariuszy, 
członków rodziny 
oraz osób bliskich; 

• we wniosku o 
udzielenie wsparcia 

koniecznym jest 
złożenie 
oświadczenia 
potwierdzającego 
trudną sytuację 
finansową oraz 
dane dotyczące 
sytuacji finansowej, 

a także dołączenie 
informacji 
zawierającej opis 
planowanych przez 
przedsiębiorcę 
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(chyba, że 

udzielenie wsparcia 

polega na zawarciu 

umowy leasingu lub 

innej umowy, która 

wymaga 

przekazania 

finansowania w 

całości, lub gdy jest 

to uzasadnione 

okolicznościami jego 

udzielenia) 

(szczegółowy wykaz 

opublikowany jest 

na stronie 

internetowej ARP) 

działań w celu 
ustabilizowania jego 
sytuacji 
ekonomicznej; 

• we wniosku 
przedsiębiorca 
zobligowany jest 
również wyrazić 
zgodę na 
pozyskiwanie przez 
ARP danych 
dotyczących jego 
sytuacji finansowej; 

• umowa wsparcia 
jest zawierana z 
zastrzeżeniem 
warunku 
zawieszającego w 
postaci 
ustanowienia i 
przekazania ARP 
przez przedsiębiorcę 
wymaganych 
zabezpieczeń 

 

 

2. ZMIANY W PROGRAMIE POŻYCZKOWYM REALIZOWANYM PRZEZ BGP „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE” 

 

 

2.1. WSPARCIE NA 

STARCIE – 

ZMIANY W 

PROGRAMIE 

 

• Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł 

umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy: 
1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu 

spłaty udzielonej pożyczki; 
2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty 

rat kapitałowo-odsetkowych; 
3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 
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4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

• Podmiot może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na: 
1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w 

którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, lub 
2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od 

pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika, 

− na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje 

powód oraz planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy. 

• W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku 

pracy, o którym mowa w ust. 2, następuje wstrzymanie biegu terminów prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia 

na utworzonym stanowisku pracy, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• Podmiot może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na 

likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność 

gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia 

negatywnych konsekwencji określonych w art. 61o ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności 

gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy. 

• Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania 

sankcji, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla 

pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 

• Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty pożyczki, o których mowa w art. 

61h ust. 3 lub art. 61i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

3. WSPARCIE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROWOJU 

 

 

3.1. WYŁĄCZENIE SPOD 

EGZEKUCJI 

WSPARCIA 

 

• Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR – jest to program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej; 

• Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, z tym zastrzeżeniem, że dla każdej grupy 

dedykowane są inne formy wsparcia (szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej PFR, np. dla 
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UZYSKANEGO Z 

RZĄDOWEGO 

PROGRAMU 

REALIZOWANEGO 

PRZEZ PFR 

 

mikroprzedsiębiorców subwencje do kwoty 324.000,00 zł na 3 lata – średnio bezzwrotne do 75% subwencji po 12 

miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy, bądź  

w przypadku małych i średnich – subwencje do kwoty 3,5 mln zł na 3 lata – środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 

miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz 

zanotowania straty ze sprzedaży, z kolei w przypadku dużych przedsiębiorców – finansowanie udzielane na podstawie 

indywidualnej oceny w postaci finansowania płynnościowego, pożyczek preferencyjnych, bądź instrumentów kapitałowych; 

• Tarcza Antykryzysowa II (art. 65) przewiduje, iż środki pochodzące z w/w programu – nie podlegają egzekucji sądowej 

ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których 

udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Ponadto, środki te w razie ich przekazania na rachunek 

bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat 

oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.  

 

 

4. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PRACY 

 

 

4.1. SZKOLENIA BHP 

 

• W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z 

wyjątkiem instruktarzu: a) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; b) pracownika zatrudnianego na 

stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; c) pracownika przenoszonego na 

stanowisko, o którym mowa lit. a) i b); d) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego 

praktykę studencką; 

• W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

bezpieczeństwa i higieny służby przypada: a) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii; lub b) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 

ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

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

 

 

4.2. PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 

 

• W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres 

zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
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5. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

 

5.1. ODSETKI – SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIE 
SPOŁECZNE 

 

• ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania 

odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.; 

• wniosek może być złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 

okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu; 

• wniosek 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 ZUS; 

• ZUS informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku; 

• w przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS – informacja 

udostępniana jest wyłącznie na tym profilu; 

• od decyzji przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy  

 

6. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

 

 

6.1. PRACE GEOLOGICZNE 

 

Prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, wykonywane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), które nie mogą być wykonane zgodnie z 

harmonogramem określonym w koncesji lub projekcie robót geologicznych ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, mogą zostać wykonane w terminie późniejszym, bez potrzeby zmiany koncesji lub 

projektu robót geologicznych, do czasu upływu terminu obowiązywania koncesji lub czasu na jaki został zatwierdzony 

projekt robót geologicznych lub terminu określonego w projekcie robót geologicznych podlegającym zgłoszeniu 

staroście albo ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 
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7. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE K.S.H. 

 

 

7.1. SPÓŁKA Z O.O. 

 

• Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z 

członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 

 

 

7.2. SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

• Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których status spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z 

członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu; 

• dopuszczono także możliwość sporządzenia zapisu na akcje w formie pisemnej na formularzu przygotowanym 

przez spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz przeznaczony jest 

dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w 

terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście poleconym, o którym mowa w art. 434 k.s.h. Przyjęcie zapisu w 

postaci elektronicznej wymagało będzie poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.   

 

 

8. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO 

 

 

8.1. PODATKOWA GRUPA 

KAPITAŁOWA 

 

Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej 

grupy kapitałowej. 

 


