
 

 

 
 

Zestawienie rozwiązań prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0)  

i ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu  

w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) 

 

 

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”), 

oraz w ustawie 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”), a zmienione zostały Ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako „ Tarcza Antykryzysowa 3.0”); 

−    zmian związanych z formami wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców, które zostały przewidziane w ustawie o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – (dalej jako „Tarcza Antykryzysowa 4.0”); 

−    zmian przepisów prawnych, które co prawda nie stanowią wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców, lecz mają istotne znaczenia dla ich 

organizacji i działalności.  

 

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

w wersji skróconej, natomiast część w sposób bardziej szczegółowy.  
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I. ZMIANY WPROWADZONE W TZW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0  W ZAKRESIE FORM WSPARCIA I 

POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM, PRZEWIDZIANYCH W  TZW. TARCZY ANTYKRYZOSWEJ 1.0. ORAZ 

TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0. 

 
 

1. POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

1.1. ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE 

 

 
Tarcza Antykryzysowa 3.0. w art. 46 pkt 15) przewiduje, iż świadczenie postojowe przysługiwało będzie osobie prowadzącej 
pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas był 

to 1 lutego 2020 r.).  Warunki otrzymania świadczeń pozostają bez zmian.  

 

1.2. DOFINANSOWANI

E CZĘŚCI 

KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ 

PRACOWNIKÓW 

DANEGO 

PRZEDSIĘBIORCY 

ORAZ 

NALEŻNYCH OD 

TYCH 

 
Zgodnie z art. 46 pkt 17) Tarczy Antykryzysowej 3.0.: 

• mikro, mały, średni przedsiębiorca, oraz organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w części nie podlegającej dofinansowaniu na podstawie tej 

ustawy – może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracownika oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne; 

• dofinansowanie, o którym mowa powyżej jest dostępne pod warunkiem spadku obrotów w następstwie COVID-19; 

• wyłączono przepis stanowiący, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały 
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WYNAGRODZEŃ 

SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE 

albo zostaną sfinansowanie z innych środków publicznych. 

 

1.3. ZWOLNIENIE ZE 

SKŁADEK ZUS 

 
Art. 46 pkt 41) Tarczy antykryzysowej 3.0 dokonuje następujących zmian: 
 

• płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za okres 
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej 
działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest 
składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1: 

 
1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 

r., albo 
 

2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 
oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.  

• płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i: 

1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., albo 

2) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. 

 

 

2. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO 

 

 

2.1. ROZLICZENIE 

 

Zgodnie z art. 46. Pkt 19) Tarczy Antykryzysowej 3.0.: 
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PODATKU 

DOCHODOWEGO 

OD OSÓB 

FIZYCZNYCH 

a) złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie 

należnego podatku dochodowego;  a także deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny  

- po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 (wcześniej do dnia 31 maja 2020), 

jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 4 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tzw. czynny żal). 

b) wolne od podatku dochodowego w 2020 r. są ponadto zasiłki przysługujące rolnikom na mocy art. 31zy3 ustawy o COVID-19. 

 

 

II. POZOSTAŁE KWESTIE OBJĘTE ZAKRESEM TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0 
 

 
 

1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

 
 

1.1. ZGŁOSZENIE DO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO 

 

Ustawodawca zdecydował się rozszerzyć katalog danych przedstawianych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Chodzi tutaj 
zwłaszcza o obowiązek podania informacji na temat wykonywanego zawodu. Tarcza Antykryzysowa 3.0. w art. 10  przewiduje 
bowiem, iż zgodnie z art. 36 ust.10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
266), zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych będzie zawierać, w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o 
których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres 
zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 
do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.  
 

 

1.2. WALORYZACJA 

EMERYTUR 

 

Art. 53 Tarczy antykryzysowej 3.0 sanowi, że w przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury na podstawie ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) 

waloryzacji składek, o której mowa w art. 25a tej ustawy, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury 

w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Powyższą zasadę stosuje się również do ubezpieczonego, który wiek 

uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja 2020 r.  

 

 

2. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

1. REJESTR 

 

Art. 43 Tarczy Antykryzysowej 3.0. wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288), m.in.: 
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AKCJONARIUSZY • zmienia datę utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji (dematerializacja) – z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 marca 2021 

r. Z tym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, bądź w przypadku spółek, których walne zgromadzenie 

podjęło uchwałę w przedmiocie zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych – zapisy akcji na rachunkach 

papierów wartościowych; 

• zmienia datę pierwszych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w siedzibie spółki – 

wcześniej był to 30 czerwca 2020 r., natomiast w chwili obecnej dzień 30 września 2020 r.; 

• wydłuża termin na wystosowanie pierwszego wezwania do akcjonariuszy – wydłuża jednocześnie termin na zawarcie umowy o 

prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który jest uprawniony do prowadzenia rejestru papierów wartościowych; 

• zmienia podstawowy termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy – z 1 stycznia 2021 na 1 marca 2021 r.  

 

 

3. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PRACY 

 
 

 

3.1. OKRES WAŻNOŚCI 

DOKUMENTÓW 

 

• Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie rozporządzeń, o 

których mowa w art. 23715 Kodeksu pracy, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują  ważność, nie 

dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

• Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568), które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., 

wydłuża się do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub stanu 

nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

• Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych 

wydanych na podstawie zapisów obowiązujących norm, które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

grudnia 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. przy zachowaniu wymogów, określonych w tych normach, 

dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia nierozłączne. 

 

3.2. WYSOKOŚĆ 

POTRĄCEŃ 

 

• Jeżeli, z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty 

określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) – tj. 

kwoty wolne od potrącenia – ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego 

pracownik ten ma na utrzymaniu; 

− Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio: małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 
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ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818). 

− Przez dziecko, rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego 

dziecka; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 
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III. NOWE ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0. 

 

1. POMOCOW FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

Forma pomocy 

 

Kto może się 

ubiegać 

 

Warunek 

 

Wysokość pomocy 

 

Kto udziela 

 

Wady/uwagi 

 

1.1. DOPŁATY DO 

OPROCENTOWAN

YCH KREDYTÓW 

BANKOWYCH 

(art. 2 -14 Ustawy 

tzw. Tarczy 

antykryzysowej 

4.0)  

 

• Przedsiębiorcy w 

rozumieniu 

przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo 

przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 

424) oraz podmioty 

prowadzące 

działalność w 

sektorze produkcji 

produktów rolnych, 

którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji 

finansowej ze 

względu na 

negatywne 

konsekwencje 

ekonomiczne 

wywołane epidemią 

wirusa SARS-CoV-

2. 

 

• Zaciągnięcie 

kredytu obrotowego 

odnawialnego lub 

nieodnawialnego, 

udzielonego w 

złotówkach, w celu 

zapewnienia 

płynności 

finansowej, 

zwłaszcza 

krótkoterminowej 

lub 

średnioterminowej, 

utraconej lub 

zagrożonej utratą 

na skutek 

rozprzestrzeniania 

się wirusa COVID-

19. 

• Umowa kredytowa 

została zawarta od 

dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 

grudnia 2020 r. 

 

• Dopłata do odsetek 

w wysokości: 

2-ch  punktów 

procentowych dla 

mikro, małego lub 

średniego 

przedsiębiorcy; 

1-go  punktu 

procentowego dla 

pozostałych 

przedsiębiorstw. 

• Do wysokości kwoty 

stanowiącej w 

złotówkach 

równowartość: 

100.000,00 euro 

brutto – w 

przypadku pomocy 

udzielonej w 

sektorze produkcji 

podstawowej 

produktów rolnych, 

120.000,00 euro 

brutto – w 

 

• Kredytów z dopłatą 

udzielają banki, 

które zawarły 

umowę o 

współpracy z 

Bankiem 

Gospodarstwa 

Krajowego. Listę 

banków publikuje 

BGK na swojej 

stronie 

internetowej. 

• Środki pochodzą z 

Funduszu Dopłat 

do Oprocentowania. 

 

• W przypadku, gdy 
przedsiębiorca 
prowadzi 
działalność w 
różnych sektorach, 
dla których różni się 
maksymalna kwota 
dopłaty, pomoc 
może być udzielona, 
o ile zostanie 
zapewniona 
rozdzielność 
rachunkowa i 
przestrzeganie 
odpowiedniego 
pułapu dla każdej z 
tych działalności. 
Jednak suma 
otrzymanej pomocy 
nie może 
przekroczyć 
równowartości w 

złotówkach kwoty 
800.000,00 euro 

brutto.  

• Dopłaty nie 
stanowią przychodu 
w rozumieniu 
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albo umowa 

kredytowa została 

zawarta przed 

wejściem w życie 

ustawy, jednak 

została 

dostosowana do 

warunków 

określonych w 

ustawie. 

• Przedsiębiorca 

ubiegający się o 

dopłatę na dzień 31 

grudnia 2019 r. nie 

spełniał kryteriów 

przedsiębiorcy 

znajdującego się w 

trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 

pkt 18 

rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r; 

wykonuje 

działalność 

gospodarczą na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zawiesił 

wykonywanie takiej 

działalności po dniu 

1 lutego 2020 r. w 

związku z 

konsekwencjami 

rozprzestrzeniania 

się wirusa COVID-

19; nie zaciągnął 

przypadku pomocy 

udzielonej w 

sektorze 

rybołówstwa i 

akwakultury, 

800.000,00 – w 

przypadku 

pozostałej pomocy.  

 

 

przepisów o 
podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 
oraz przepisów o 
podatku 
dochodowym od 
osób prawnych. 

• Dopłata zostaje 
wypłacona, gdy 
przedsiębiorca nie 
zalega ze spłatą 
kapitału kredytu 

oraz odsetek.  
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innego kredytu na 

podstawie ustawy; 

utracił płynność 

finansową 

rozumianą jako 

zdolność do spłaty 

w terminie 

wymagalnych 

zobowiązać lub jest 

zagrożony taką 

utratą w związki z 

konsekwencjami 

rozprzestrzeniania 

się wirusa COVID-

19’. 

 

 

2. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

2.1. PRZEPISY 

ANTYPRZEJĘCIO

WE 

 

• Art. 58 Tarczy antykryzysowej 4.0 dokonuje zmian w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 117 i 284) dotyczących transakcji mających za przedmiot nabycie co najmniej 20% liczby udziałów w niektórych 

spółkach przez osobę fizyczną, która nie posiada obywatelstwa Państwa Członkowskiego UE lub strefy OECD albo w przypadku 

innych podmiotów – nie posiada lub w okresie ostatnich dwóch lat nie posiadała siedziby na terytorium Państwa 

Członkowskiego UE lub strefy OECD. Wskazane transakcje będą badane przez UOKiK.  

• Regulacja obejmuje ochronę przedsiębiorców rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu nabycia lub osiągnięcia 

znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji spełnia przesłanki określone w art. 12d ust. 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Są to między innymi podmioty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i 

zdrowia publicznego tj. np. spółki publiczne; spółki prowadzące działalność gospodarczą związaną z: energią elektryczną, 

gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami 

wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także spółki 

tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa, takich jak: energia, paliwa, 

zaopatrzenie w wodę,  zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport oraz 

zaopatrywanie w żywność. 
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• Nowe przepisy będą obowiązywać przez 2 lata od ich wejścia w życie. 

 

 

2.2. UŁATWIENIA 

DOTYCZĄCE 

PRZETARGÓW 

 

• Art. 77 pkt. 24) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) w przedmiocie zamówień publicznych, dodając do niej art. 15va i 

15vb, na podstawie których ułatwia zasady udziału w przetargach przez wykonawców.  

• Zniesiono obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. 

• Wprowadzono obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek nie mniejszych niż 5% wynagrodzenia 

należnego wykonawcy w przypadku dłuższych niż 12 miesięcy umów o udzielenie zamówienia publicznego. 

• Obniżono dopuszczalną wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty nieprzekraczającej 5% (a w 

zamówieniach o zwiększonym ryzyku – 10%) ceny całkowitej podanej w ofercie oraz zwiększono termin obowiązywania 

zabezpieczenia do 120 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19. 

• Ograniczono dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a 

także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

• Uzupełniono przepisy dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. 

W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania 

odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

3. WSPARCIE KREDYTOBIORCÓW 

 

 

3.1. WAKACJE 

KREDYTOWE 

 

 

• Art. 77 pkt. 57) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 31fa – 31fc regulujące zasady 

wprowadzenia „wakacji kredytowych”. 

• Na wniosek kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. stracił pracę lub inne główne źródło utrzymania, bank zawiesza 

kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715), 

kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) oraz kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 
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29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)  – jeżeli kredytobiorcą jest konsument –  na okres do 3 

miesięcy. 

• Jeżeli podmiotem umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, wystarczającym jest, by pracę lub inne główne źródło 

utrzymania stracił tylko jeden z nich. 

• Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, zawarła więcej niż jedną umowę kredytu, wniosek o zawieszenie umowy może 

dotyczyć tylko jednej z nich.  

• W okresie zawieszenia bank nie będzie mógł pobierać żadnych opłat z tytułu kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za 

umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. 

 

 

4. ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE PRAWA PRACY 

 

 

4.1. PRACA ZDALNA 

 

• Art. 77 pkt. 1) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając w art. 3 ust. 3-8, doprecyzowujące 

zasady wykonywania pracy zdalnej. 

• W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy 

określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

• Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe 

do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych 

lub usług materialnych. 

• Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej 

zapewnia pracodawca. 

• Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod 

warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę. 

• Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 

uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. 

• Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną przez pracodawcę. 
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• Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. 

• Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie 

związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy. 

 

 

4.2.  ZAKAZ 

KONKURENCJI 

 

• Art. 77 pkt. 16) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 15gf, wprowadzający możliwość 

wypowiedzenia umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.  

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony 

umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu umowy o pracę, umowy zlecenie,  umowy o dzieło, umowy 

agencyjnej lub innej umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, na rzecz których ustanowiono zakaz działalności 

konkurencyjnej, mogą wypowiedzieć umowę o zakazie działalności konkurencyjnej z zachowaniem terminu 7 dni, od 

momentu ustania stosunku podstawowego. 

 

  

4.3. URLOPY 

 

• Art. 77 pkt. 16) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 15gc, mający za przedmiot 

urlopy pracownicze.  

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 

pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody  pracownika i z 

pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach 

kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracownik jest zobowiązany do wykorzystania urlopu. 

 

  

4.4. ODPRAWY I 

ODSZKODOWANIA 

 

• Art. 77 pkt. 16) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 15gd, mający za przedmiot 

wysokość odpraw i odszkodowań pracowniczych. 

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w 

przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 

wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę 

pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie 

może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o 
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

4.5. FUNDUSZ 

ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH 

 

• Art. 77 pkt. 16) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 15ge, w przedmiocie 

funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w 

przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 

wynagrodzeń, nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na 

podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą 

wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż 

określa ta ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie. 

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w 

przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 

wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 

  

4.6. WYMIAR CZASU 

PRACY I PRZESTÓJ 

EKONOMICZNY 

 

• Art. 77 pkt. 16) Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), dodając art. 15ga, w przedmiocie wymiaru 

czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego.  

• Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19  

i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może obniżyć wymiar czasu pracy 

pracownika maksymalnie 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 pracy pracownika przed jego obniżeniem. 

• Pracodawca może objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że 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. 

 

 



 

15 

 

5. ROZIĄZANIA PODATKOWE 

 

5.1. KOSZTY UZYSKANIA 
PRZYCHODU 

 

• Art. 30 Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany w art. 52n- 52zb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w przedmiocie uwzględnienia darowizn przy 

rozliczaniu podatku dochodowego.  

• Rozszerzono zakres darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym darowizny 

przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych 

w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. 

• Umożliwiono odliczenie podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych 

zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie 

komputerów przenośnych  - laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 

2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi na rzecz placówek oświatowych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

uczelni, organizacji pożytku publicznego realizujących zadania oświatowe. 

• Umożliwiono zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które 

następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. 

na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej. 

• Ułatwiono  korzystanie z tzw. ulgi na złe długi – z ulg będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które utraciło 

dochody w czasie pandemii i zalega z płatnościami. 

 

 

6. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 
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6.1. DEMATERIALIZACJA 
AKCJI W UPADŁOŚCI 

 

• Art. 73 Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza zmiany ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 875) w przedmiocie dematerializacji 

akcji spółek znajdujących się w upadłości.  

• Zawieszono przepisy dotyczące dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości, w stosunku do spółek, które na dzień 30 

września 2020 r. znajdować się będą w upadłości i które nie dokonały do tego dnia pierwszego wezwania do złożenia 

dokumentów akcji w spółce. 

• Zawieszenie, o którym mowa wyżej  obowiązywać będzie na czas postępowania upadłościowego oraz do upływu 12 miesięcy 

od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania. 

• Powyższa zmiana oznacza, że dla spółek w upadłości moc obowiązująca dokumentów akcji, odpowiednie stosowanie 

przepisów dotyczących akcji imiennych w odniesieniu do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których 

dokumenty zostały złożone w spółce, a także stosowanie znowelizowanych przepisów dla spółek publicznych, których akcje 

nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wygasa dopiero w pierwszym dniu po upływie 12 miesięcy od dnia 

prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego. 

 

 

7. POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 

 

 

7.1. UPROSZCZONE 

POSTĘPOWANIE 
RESTRUKTURYZACYJ
NE 

 

• Art. 15-25 Tarczy antykryzysowej 4.0 określają zasady prowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w 

związku z występowaniem COVID-19, w którym przedsiębiorstwo będzie mogło przeprowadzić czynności samodzielnie bez 

udziału Sądu. 

• Przedsiębiorca otworzy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu, na podstawie swojego oświadczenia 

obwieszczanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ochrona przed wierzycielami będzie działać już od dnia 

obwieszczenia, przy czym dzień układowy wyznaczający datę graniczną objęcia wierzytelności układem ma przypadać 7 dni 

przed lub po złożeniu wniosku. 

• Dłużnika samodzielnie wstrzyma egzekucje komornicze oraz obowiązek spłaty długów na okres do czterech miesięcy. 

• Przedsiębiorca będzie działał pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, którego sam wyznaczy, zawierając z nim 

umowę. Zgody nadzorcy wymagać będą wyłącznie czynności przekraczające zwykły zarząd. 

• Przepisy dotyczące uproszczonego postępowania będą obowiązywać do 30 czerwca 2021 r., a przedsiębiorca będzie mógł 

skorzystać z tej instytucji wyłącznie jeden raz.  

 

 


