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ZAGADNIENIA WSTĘPNE – PRZEDMIOT INFORMACJI PRAWNEJ

1. Zagadnienia wstępne - Przedmiot informacji prawnej
Przedmiotem informacji prawnej jest prezentacja rządowych rozwiązań
przyjętych:
1) w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej:
ustawy o SARS-CoV-2), tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0.,
2) w rządowym programie udzielania przedsiębiorcom wsparcia
finansowego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.
o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572), znowelizowanej
ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji
rozwoju pn. „Tarcza Finansowa dla Firm”.
Informacja prawna została przygotowana w oparciu o ustawę o SARS-CoV-2 z dnia 16
kwietnia 2020 r., która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., i ogólnodostępne,
oficjalne informacje znajdujące się na rządowych stronach internetowych oraz
stronach internetowych Polskiego Funduszu Rozwoju SA i Agencji Rozwoju Przemysłu
SA: https://www.gov.pl/web/koronawirus, https://pfr.pl/oferta.html (w tym
przewodniki przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju: „Przewodnik Antykryzysowy
dla Przedsiębiorców” i „Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Podstawowe
informacje i zasady finansowania”), https://www.arp.pl/.
Informacja prawna przedstawia zagadnienia istotne z punktu widzenia interesu
przedsiębiorcy dotkniętego skutkami epidemii koronawirusa COVID-19, natomiast nie
wyczerpuje wszystkich, regulowanych ustawą o SARS-CoV-2 kwestii. W treści
informacji prawnej:
− wyboldowano fragmenty, których treść może mieć kluczowe, praktyczne
znaczenie dla przedsiębiorcy,
− podkreślono fragmenty, które zostały wprowadzone do ustawy o SARS-CoV-2
wskutek przyjęcia przez Sejm niektórych poprawek Senatu do tej ustawy.
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2.

Uwagi ogólne
2.1.

Definicje. Zakres podmiotowy ustawy.

Za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o SARS-CoV-2 uważa się przedsiębiorcę
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), prowadzących działalność gospodarczą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest:
1) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą
działalność gospodarczą,
2) wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej.
Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 jest
definiowany poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) jako przedsiębiorca, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Mały przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 jest
definiowany poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) jako przedsiębiorca, który w
co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
Średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 jest
definiowany poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) jako przedsiębiorca, który w
co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do
określenia statusu przedsiębiorcy.
Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając
pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach
wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego
przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie określa się na podstawie danych za
ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.
Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest
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następstwem wystąpienia COVID-19.

podstawie ustawy.

Ustawy nie stosuje się także do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość,
oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie
restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski
w tych postępowaniach do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura
udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu.

Jeżeli w informacji prawnej jest mowa o ustawie o COVID-19, rozumie się przez to
ustawę 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Jeżeli w dalszej części niniejszej informacji prawnej mowa jest o przedsiębiorcy,
mikroprzedsiębiorcy, małym przedsiębiorcy lub średnim przedsiębiorcy, pojęcia te
rozumie się w sposób wyżej wskazany, z uwzględnieniem wskazanych wyłączeń.

2.1. Obszary pomocy

Przez wsparcie należy rozumieć wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na
warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego
przez Instytucję na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje,
poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności
gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów
wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową; szczegółowy wykaz
instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest publikowany na stronie
internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Przez trudną sytuację finansową należy rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek
obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o SARS-CoV-2, w obszarze szeroko
rozumianej przedsiębiorczości jej celem jest niwelowanie skutków, jakie niesie za sobą
epidemia COVID-19 dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na
terytorium RP i zapewnienie zwiększenia efektywności działania władz publicznych,
poprzez stworzenie mechanizmów wspierających zachowanie płynności finansowej
przedsiębiorstw.
Podmiotem, za pośrednictwem którego państwo ma realizować pomoc dla
przedsiębiorców, ma być m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Jak wynika z art. 12 ust.
1 ustawy o SARS-CoV-2, wsparcie ma pochodzić ze środków pochodzących z budżetu
państwa lub środków pomocowych Unii Europejskiej, przekazanych z przeznaczeniem
na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
Do działań przewidzianych w projekcie ustawy należy m.in.:

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub
usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawy o
COVID-19).
Przez Instytucję należy rozumieć Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (ARP S.A.)
oraz spółkę zależną ARP S.A.

2.2.1. wdrożenie przez ARP rozwiązań przewidujących oferowanie przedsiębiorcom
różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność finansową, w oparciu
o filary, na podstawie których kapitał zostanie skierowany w pierwszej
kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt, w tym przede wszystkim
do sektora transportowego zapewniając utrzymanie finansowania
leasingowania floty transportowej
2.2.2. udzielanie pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego

Przez beneficjenta należy rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał wsparcie na
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funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie
2.2.3. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców
Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania
z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację
z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do
stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki,
mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich
pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie
przedmiotowej zmiany.

trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji
o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Świadczenie postojowe
skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone
warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie
wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego
świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie
uległa poprawie;
2.2.6. zmiana w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes –
wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych
pożyczek z programu;

2.2.4. rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek
Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania
z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem,
że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym
zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych
należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany
miesiąc. Dodatkowo proponuje się objąć zwolnieniem ze składek wszystkich płatników
składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników,
a także zmianę polegającą na tym, że do liczby osób objętych ubezpieczeniami
społecznymi nie wlicza się pracowników młodocianych, w celu przygotowania
zawodowego;
2.2.5. ponowna wypłata świadczenia postojowego
Proponuje się, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób
wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego –
wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż
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2.2.7. wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez
wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne
rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu,
pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany
warunków w obliczu epidemii);
2.2.8. przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen
transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. 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. (znowelizowany art.
31z ustawy o COVID-19);
2.2.9. 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.
2.2.10.pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego
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Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19,
przysługiwał będzie zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
(wprowadzony do ustawy o COVID-19 art. 31zy3);
Umożliwienie przedsiębiorcom funkcjonującym w sektorze rolno-spożywczym,
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających
zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.
Elastyczność w zakresie organizacji pracy tego sektora jest niezbędna do utrzymania
normalnego funkcjonowania tych przedsiębiorstw w nadzwyczajnych warunkach, tak
aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obywateli;
Umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014–2020, poprzez umożliwienie załatwiania
spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub beneficjentów
i kontaktu z pracownikami podmiotów wdrażających. Zmiany pozwalają na
przywrócenie spraw w których uchybiono terminom, nie spełniono warunków lub nie
wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym.
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Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu SA (w tym z sektora transportu)
obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa
na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

3.

Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Agencji
Rozwoju Przemysłu SA (w tym z sektora transportu)

Ustawodawca w art. 10-12 ustawy o SARS-CoV-2 przewiduje dla przedsiębiorców
wsparcie zwrotne ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu SA w różnych formach,
które są obecne na rynku, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów
wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową.
Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom
gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej
przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez
okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych
skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie
im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie:
• pożyczek,
• gwarancji lub poręczenia,
• leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem
prowadzonej działalności gospodarczej,
• w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych
na warunkach rynkowych.
Jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Agencji Rozwoju
Przemysłu https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/agencja-rozwoju-przemyslus.a.-wesprze-przedsiebiorcow, wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing
operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka
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Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora
transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie
posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.
Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat.
Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku
kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić
bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł). Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę
wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto
w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta
pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Z kolei pożyczka na
finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5
mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie
wydłużony do 15 miesięcy.
Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, w tym w szczególności złożenie
wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków
formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne czynności w toku postępowania
związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, może być
prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych
środków łączności.
Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.arp.pl.
Będą one procesowane w trybie uproszczonym.
W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie
wsparcia.
Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa oświadczenie
potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia

Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu SA (w tym z sektora transportu)
oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci
ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.

Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację zawierającą opis
planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji
ekonomicznej.

Umowa wsparcia określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia;
3)
zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia;
4)
zasady i terminy zwrotu wsparcia;
5)
uprawnienia Instytucji w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy
oraz obowiązki beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na
temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej
beneficjenta;
6)
formy zabezpieczenia umowy;
7)
zasady raportowania z wykorzystania wsparcia;
8)
zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy;
9)
warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez
Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez
upoważnione do tego organy oraz instytucje. W celu weryfikacji danych oraz informacji
udzielonych przez przedsiębiorcę, Instytucja jest uprawniona do pozyskiwania danych
dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, w
szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji
skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i
przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.
ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej,
wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także
informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i
informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania.
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku braków formalnych wniosku Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego
uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Terminy te mają charakter instrukcyjny
co oznacza, że mogą być przedłużone.
Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie
wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z beneficjentem.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje niezwłocznie
do zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest
w terminie 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem. Umowa
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Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy
wsparcia udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej.

Doręczanie pism przez organy administracji publicznej w formie wydruku

4.

Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
w formie wydruku

Ustawodawca wprowadza także zmiany do kodeksu postępowania
administracyjnego, dodając art. 393 w brzmieniu:
W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie
dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które
zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma
uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub
inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu
elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji
publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie
wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. Wydruk pisma może zawierać
mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo (art. 14 ustawy o SARSCoV-2).

10

Tarcza finansowa dla firm

5.

Tarcza Finansowa dla Firm

5.1. Uwagi ogólne
Poza instrumentami przewidzianymi w ustawie o SARS-CoV-2, Rząd przygotował dla
przedsiębiorców program udzielania wsparcia finansowego pod nazwą „Tarcza
Finansowa PFR dla Firm i Pracowników” w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lipca
2019 r. o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1572 z późn. zm.)
znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji
rozwoju i ustawą o SARS-CoV-2 (dalej: ustawy o SIR).
Rządowy program wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla
Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” (dalej: rządowy
program) jest programem, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o SIR, zgodnie
z którym Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć
Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie realizację rządowego
programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w tym w formie
bezzwrotnej.
Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego w ramach
rządowego programu nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że
egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których
udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania
na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościoworozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od
zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
W celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach rządowego programu
przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju
oświadczeń wymaganych do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju możliwości
objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym.
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Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach rządowego
programu stosuje się art. 297 § 1-3 Kodeksu karnego.
Zaangażowanie PFR w realizację zadań w ramach tarczy antykryzysowej wymaga
wskazania źródła pozyskania przez PFR środków w celu realizacji programu
rządowego. Ustawa precyzuje te kwestie w nowododanym do ustawy o SIR przepisie
art. 21aa, który będzie stanowił podstawę do emitowania przez PFR obligacji objętych
gwarancjami Skarbu Państwa.
Polski Fundusz Rozwoju, w celu uzyskania środków na realizację rządowego programu
może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.
Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji są objęte gwarancją
Skarbu Państwa.
Gwarancja jest udzielana do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń
pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze
100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych
obligacjami. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia
zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej.
Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, uwzględniając cele
rządowego programu, umarza wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu
gwarancji w całości lub części nie pokrytej wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju
uzyskanymi w związku z realizacją programu.
W celu ułatwienia Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna oraz Polskiemu
Funduszowi Rozwoju realizacji ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii
wywołanej COVID-19, ustawodawca wprowadził do ustawy o SIR art. 21ab,

Tarcza finansowa dla firm
przyznający wskazanym podmiotom dostęp do danych zewidencjonowanych na
koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego.
W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia
finansowego Polski Fundusz Rozwoju może uzyskiwać nieodpłatnie dane:
1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów
publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane,
informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych przez
organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne.
Polski Fundusz Rozwoju w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na
podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
W przypadku gdy Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program udzielania
przedsiębiorcom wsparcia finansowego przy współudziale innych podmiotów,
podmioty te oraz osoby działające w ich imieniu uzyskują dostęp do informacji
objętych tajemnicami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą skarbową w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji tego programu.
„Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” zakłada, że podstawowym
instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe,
przewidujące mechanizm kompensujący szkody związane z COVID-19.
„Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” zakłada, że podstawowe instrumenty
wsparcia finansowego dla dużych przedsiębiorstw będą obejmować finansowanie
płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym, finansowanie
preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – COVID-19 (w postaci możliwości
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częściowego umorzenia wsparcia finansowego na warunkach określonych
w Programie Tarczy Finansowej) oraz finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem
instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

5.2. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

➢

Dla kogo?

•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem
właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 2 mln euro (nie jest to więc instrument
przeznaczony dla samozatrudnionych);
Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1
lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług
w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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 i 568);
Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach
Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwe jest
wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia
rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do
9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

•

•
•

•

Tarcza finansowa dla firm
•

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia
finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej
odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

udzielenia subwencji finansowej, a procedura przyznawania wsparcia finansowego
będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem
kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych
przez Beneficjenta Programu.

Aby skorzystać z Tarczy dla Mikrofirm, trzeba spełnić wszystkie warunki łącznie.

Istotnym celem Programu jest ochrona miejsc pracy i promocja zatrudnienia.

➢

Pracownikiem jest:
• osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje
z Mikrofirmą (pracodawcą) w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan
zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na
urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;
• osoba fizyczna współpracująca regularnie z Mikrofirmą, która na dzień 31
grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego
(wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na
podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z
tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1
stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż
minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019
oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu
Rozwoju, przeznaczone na:
•

•

•

•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub
pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości
pożyczki
rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków
z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych
z właścicielem przedsiębiorstwa
zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

➢
Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, przy czym 25
proc. jej kwoty może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów.
Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe.
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta
Programu określać będzie umowa subwencji.
Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę
przyznawania finansowania, przy czym zdolność kredytowa nie stanowi warunku
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Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia
finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby
zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest
od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu
dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w
związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Tarcza finansowa dla firm
Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej
dla Mikrofirm określa poniższa tabela:
Wsparcie
finansowe w
złotych
Skala
Bazow
spadk
a
u
kwota
przych subwe
odów
ncji na
zatrud
nioneg
o
<25 ;
12 000
50%)
<50% ; 24 000
75%)
<75% ; 36 000
100>

Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)

➢
1

2

3

12 000

24 000

36 000

24 000

48 000

72 000

36 000

72 000

108
000

4

48
000
96
000
144
000

5

60
000
120
000
180
000

6

72
000
144
000
216
000

7

84
000
168
000
252
000

8

96
000
192
000
288
000

Jak ubiegać się o subwencję?

9

108 000

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie
obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista
będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Na stronie internetowej banków
biorących udział w programie będzie dostępny formularz do pobrania, wypełnienia
i wysłania dla mikrofirm, które chcą się ubiegać o wsparcie. Obsługa wniosków ma być
szybka i prosta. Wnioskowanie ma się opierać na oświadczeniach beneficjentów.

216 000
324 000

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie
około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie
około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.
➢

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju
a Ministerstwem Rozwoju.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

5.3. Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
➢

Dla kogo?
•

•

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do
wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na
następujących zasadach:
•
•
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25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania
działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu
utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku
zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio
wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc
pracy.

•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie
przekracza 43 mln euro;
Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po
1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży
towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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 i 568);
Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie
restrukturyzacyjne;

Tarcza finansowa dla firm
•

•
•

➢

Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego
w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe
(jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej
zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta
Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia
finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej
odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu
Rozwoju, przeznaczone na:
•

•

•

•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub
pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25%
wartości pożyczki
rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków
z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów
powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta
Programu określać będzie umowa subwencji.
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Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę
przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie
możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów
elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez
Beneficjenta Programu.
➢

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Jeśli spadek obrotów wyniósł:
– do 50 proc. – kwota subwencji wyniesie 4 proc. wartości przychodów za
ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.,
– 50–75 proc. - kwota subwencji wyniesie 6 proc. wartości przychodów za
ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.,
– powyżej 75 proc. – kwota subwencji wyniesie 8 proc. wartości przychodów
za ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.
Przedsiębiorstwo z sektora małych i średnich może otrzymać maksymalnie 3,5 mln zł
wsparcia. Średnia kwota przyznawanej subwencji jest natomiast szacowana na 1,9 mln
zł.
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego
Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży
przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze
sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.
Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na
poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego
wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln
zł.
➢

Co zyskujesz?

Tarcza finansowa dla firm
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia
działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania
straty na sprzedaży.
➢

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do
wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na
następujących zasadach:
•
•
•

5.4.
➢

Dla kogo?

•

Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250
pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza
43 mln euro;
Dla przedsiębiorców, którzy:
o odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze
sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub
usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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 i 568);
o utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru
produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem
dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
o nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19
w kwocie przekraczającej 25% należności;
o w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie
mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych
w związku z nowymi kontraktami;
o są uczestnikami Programów Sektorowych;
Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach
Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest

•

25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia
w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio
wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju
a Ministerstwem Rozwoju.
➢

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm zostanie uruchomiona w kwietniu
br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki,
których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Na stronie internetowej
banków biorących udział w programie będzie dostępny formularz do pobrania,
wypełnienia i wysłania dla małych i średnich firm, które chcą się ubiegać o wsparcie.
Obsługa wniosków ma być szybka i prosta. Wnioskowanie ma się opierać na
oświadczeniach beneficjentów.
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Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

•
•

Tarcza finansowa dla firm

•
•

wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia
rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do
9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia
finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej
odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

➢

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć
formę:
•
•

•

Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z
opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.
Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3
lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz
utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów
kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach
pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta
Programu określać będzie umowa.
➢

Jak ubiegać się o subwencję?

Finansowania PFR będzie udzielał na postawie analizy kredytowej przedsiębiorstwa.
Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego
Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia
stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu
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Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Tarcza antykryzysowa 2.0. (zmiany w tarczy antykryzysowej 1.0.)

6.

Tarcza antykryzysowa
antykryzysowej 1.0.)

2.0.

(zmiany

w

tarczy

6.1. Pomoc dla przedsiębiorców
6.1.1. W związku z przestojem ekonomicznym
Zgodnie z ustawą, zmianie ma ulec art. 15g ust. 17 ustawy o COVID-19 poprzez nadanie
mu następującego brzmienia:
Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których
mowa w ust. 2, 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 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze
do tej ustawy.
Wyłączenie dotyczy zakazu wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub
okresach pobierania świadczeń (nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy).
Oznacza to, że ustawodawca rezygnuje z rozwiązania, zgodnie z którym zakaz ten
obejmowałby okres po okresie pobierania przez pracownika świadczeń.

6.1.2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców

Okres przyznania dofinansowania – nie dłuższy niż 3 miesiące – liczy się od miesiąca
złożenia wniosku (a nie od dnia złożenia wniosku, jak przewidziano w obowiązującej
obecnie ustawie o COVID-19).
Jednocześnie, przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową ze starostą przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie. Wykreślono konieczność utrzymania w zatrudnieniu pracowników
po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania – jest to
rozwiązanie bardziej przyjazne dla przedsiębiorcy (niespełnienie warunków
dofinansowania wiąże się bowiem z obowiązkiem jego zwrotu).
Powyższe zmiany wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r., a zatem dotyczą
także już zawartych umów ze starostą.

6.1.3. Dofinansowanie
pracowników

dla

przedsiębiorcy

niezatrudniającego

Zmianie ulega przepis art. 15zzc ustawy o COVID-19.
Okres przyznania dofinansowania – nie dłuższy niż 3 miesiące – liczy się od miesiąca
złożenia wniosku (a nie od dnia złożenia wniosku, jak przewidziano w obowiązującej
obecnie ustawie o COVID-19).
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o niezaleganiu w
regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r. Wykreślono obowiązek złożenia oświadczenia o
niezaleganiu w regulowaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.

Zmianie ulega przepis art. 15zzb ustawy o COVID-19.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wykreślono obowiązek
złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym
miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
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Tarcza finansowa dla firm
Jednocześnie, przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Wykreślono
zatem konieczność prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu
dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania – jest to rozwiązanie
bardziej przyjazne dla przedsiębiorcy (niespełnienie warunków dofinansowania wiąże
się bowiem z obowiązkiem jego zwrotu).

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym
od osób prawnych.

6.1.5. Świadczenie postojowe
Powyższe zmiany wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r., a zatem dotyczą
także już zawartych umów ze starostą.

6.1.4. Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (w tym tzw.
samozatrudnionych)
Zmieniono zasady udzielenia jednorazowej pożyczki, o której mowa w art. 15zzd
ustawy o COVID-19. Zrezygnowano z tego, by warunkiem jej umorzenia było
niezmniejszenie stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 r.
(art. 72 pkt 39 ustawy o SARS-CoV-2). Oznacza to, że poszerzono grono beneficjentów
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej o
tzw. samozatrudnionych.
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.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące świadczenia postojowego poprzez zmianę
brzmienia art. 15zr ustawy o COVID-19. Ustawodawca przewiduje, że ma ono
przysługiwać nie więcej niż trzykrotnie, co oznacza, że nadaje mu charakter
niejednorazowy.
Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia
osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe.
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 wykazana we wniosku o przyznanie świadczenia
postojowego nie uległa poprawie.

6.1.6. Wsparcie jako pomoc publiczna
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to mikroprzedsiębiorca składa pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
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Przewidziane w ustawie o COVID-19 wsparcie:
1) o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb–
15zze, art. 31zo oraz art. 31zy10,
2) udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z
COVID-19
– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej

Tarcza finansowa dla firm
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)
stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce.
Oznacza to, że wsparcie w postaci m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości (art.
15p), przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości (art. 15q),
zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 15 za ust. 2),
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb),
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc),
pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd), zwolnienia z obowiązku opłacania
składek (art. 31zo), odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu
składek (art. 31zy10) stanowi pomoc publiczną.

6.1.7.

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty
kredytu

Ustawodawca nowelizuje przepis art. 31f ustawy o COVID-19:
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank
może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu
udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli:
1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej
kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września
2019 r.
Zmiana, o której mowa wyżej, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez
bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji
finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
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Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej
przez bank.
Oznacza to, że wprowadzono możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego
dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ustawa o COVID-19 w
brzmieniu sprzed nowelizacji dotyczyła wyłącznie mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców).

Prawo Pracy

7.

Prawo pracy
7.1. Dni wolne od pracy

Ustawodawca w obszarze prawa pracy zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania,
zgodnie z którym – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii – dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady
Ministrów, w drodze rozporządzenia (art. 13 ustawy o SARS-CoV-2). Wydając
rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Prezes Rady Ministrów
uwzględnia
zapewnienie
bezpieczeństwa
zdrowotnego
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy
Ustawodawca nowelizując brzmienie art. 15x ustawy o COVID-19 przewiduje, że
pracodawca może – w odniesieniu do określonych kategorii przedsiębiorców –
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na czas
oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób
niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
lub stacji,
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami
pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w
innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę.
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Możliwości przewidziane w poprzednim akapicie dotyczą pracodawców
zatrudniających pracowników:
1)
w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na
zapewnieniu funkcjonowania:
a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148,
284 i 374),
b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt
11a i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495,
1517,1520, 1524, 1556 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284, 471 i 568);
2)
w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy
nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1 lit.
a i b, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury
krytycznej;
3)
zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu
art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 568);
4)
u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie,
o którym mowa w art. 11 ust. 2;
5)
w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu
w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne”;
6)
na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu
gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych
ważnych interesów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495), umieszczonych
w wykazach, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy;
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7)

8)

9)

w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegająca na
świadczeniu czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz
z 2020 r. poz. 284, 288 i 321);
w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284), którego działanie lub
niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek,
wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty
stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie
mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej
eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia,
poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;
u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolnospożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem
żywności.

Ustawodawca rozszerza więc katalog działań i podmiotów, w stosunku do których
mogą nastąpić zmiany w systemie lub rozkładzie czasu pracy w porównaniu z
brzmieniem art. 15x już obowiązującej ustawy o COVID-19.

7.3. Badania lekarskie
Ustawodawca wprowadza do art. 31m ustawy o COVID-19 następującą regulację:
Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie
określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania
odpowiedniego, niewynikającego z badań lekarskich: wstępnych, okresowych i
kontrolnych, orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno
być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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Wprowadzono także nowe regulacje dot. zawieszenia badań lekarskich
i psychologicznych dla m.in. maszynistów, pracowników zatrudnionych na
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego, zwrotniczych, funkcjonariuszy straży ochrony kolei (art. 15zzzy, 15zzzz,
15zzzza ustawy o COVID-19).

7.4. Pracownik młodociany
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.

7.5. Cudzoziemcy
Ustawodawca w drodze nowelizacji ustawy o COVID-19 (poprzez dodanie art. 15z1 –
art. 15z4) w sposób precyzyjny reguluje kwestie pobytu cudzoziemców na terytorium
Polski, co ma znaczenie przede wszystkim w kontekście możliwości wykonywania
przez nich legalnej pracy.
W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
na podstawie wizy Schengen,
2)
na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
3)
na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo
obszaru Schengen,
4)
w ramach ruchu bezwizowego,
5)
na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen,
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jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6)
na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen,
jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po
ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu
bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako
ostatni.
Cudzoziemcy, o których mowa wyżej, są uprawnieni do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli
posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową.

2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322), upłynął w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od odwołania tego, ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W przypadku, o którym mowa wyżej, nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń
tożsamości cudzoziemca.
Jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz
zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia
ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym w decyzji
Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, o której mowa w art. 3c ust. 3 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), Pełnomocnik Rządu do
Spraw Repatriacji może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję
o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

7.6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Cudzoziemcy, o których mowa wyżej, są uprawnieni do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli
posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji
oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473
oraz z 2020 r. poz. 278), w tym oświadczenie, które zgodnie z art. 15zzq ust. 3
umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.
Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego
ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W przypadku, o którym mowa wyżej, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.
Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres
ważności, o którym mowa w art. 55a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
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W zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego (art. 4 ustawy o COVID-19) rozszerzono
zakres podmiotowy uprawnionych do skorzystania z tego zasiłku o funkcjonariuszy
służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Umowy w sprawie zamówień publicznych
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą
one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8.

Umowy w sprawie zamówień publicznych

W zakresie umów w sprawie zamówień publicznych rozszerzono katalog oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tych umów (art. 15r znowelizowanej ustawy o
COVID-19).
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 lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra
właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.
11 ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub
materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w
realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość wykonania umowy;
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W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.
Ustawodawca wprowadza ponadto następujące zmiany do ustawy o COVID-19
w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych:
a)

co do formy prawnej umów:
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.

b) co do kategorii umów:
Przepisy art. 15r ust. 1–9 ustawy o COVID-19 stosuje się odpowiednio do
umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania
ustawy prawo zamówień publicznych.

Prawo spółdzielcze

9.

Prawo spółdzielcze

Ustawodawca w art. 15 ustawy o SARS-CoV-2 wprowadza w ustawie Prawo
Spółdzielcze dodatkowe rozwiązania mające na celu uproszczenie procedury
podejmowania uchwał w spółdzielniach:
Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne
zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali
zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
Głosowanie w tym trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień
statutu spółdzielni.
Rozwiązania te mają być stosowanie wyłącznie w czasie wprowadzenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zawiadomienia czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia albo
zgłoszenia żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) mogą
zostać dokonane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
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Zawieszenie biegu terminów

10. Zawieszenie biegu terminów

7)

Ustawa o COVID-19 w art. 15zzs wstrzymała rozpoczęcie i zawiesiła bieg terminów
procesowych i sądowych.
8)
Ustawa o SARS-CoV-2 wprowadza kolejne wyjątki od zasady wskazanej wyżej w nowej
regulacji art. 15zzs ust. 2a ustawy o COVID-19:

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4,
art. 22 ust. 4 i 7, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy
z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471);
o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art.
25 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
191 i 284).

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów:
1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio
w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o
których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730, 1696 i 2020);
3) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471);
6) o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art.
19 ust. 3 i 3a, art. 19a ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
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W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ, sąd lub podmiot,
prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie
termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z
możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga
tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego (nowa regulacja
art. 15zzs ust. 4 ustawy o COVID-19). Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i
ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art.
106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są
obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku
zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu.
Bieg terminu:
1) na milczące załatwienie sprawy,
2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania
decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub
uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo
wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji
indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.

Zawieszenie biegu terminów
Także w tym zakresie ustawodawca przewidział szereg wyjątków, w szczególności w
odniesieniu do terminów ustanowionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (nowa regulacja art. 15zzs ust. 8a ustawy o COVID-19), których nie
dotyczą wskazane modyfikacje.
Ustawodawca przewiduje także, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie
niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia
zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (art. 89 ustawy o SARS-CoV-2).
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Wykonywanie wyroków sądowych

11. Wykonywanie wyroków sądowych
Jak wynika z art. 15zzu obecnie obowiązującej ustawy o COVID-19, w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących
opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Ustawodawca w noweli wprowadza wyjątek, zgodnie z którym przepis ten nie dotyczy
orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 15zzu ust. 2 ustawy o COVID-19).
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12. Działalność gospodarcza
12.1. Infrastruktura krytyczna (świadczenie usług telekomunikacyjnych,
dostarczanie energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw
lub gazu oraz odprowadzania ścieków)
Zgodnie z nową regulacją (art. 72 pkt 13 ustawy o SARS-CoV-2, który wprowadza
zmiany do ustawy o COVID-19), właściciel infrastruktury krytycznej, definiowanej w
sposób otwarty jako:
− świadczenie usług telekomunikacyjnych,
− dostarczanie energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu
ora
− odprowadzanie ścieków,
będzie mógł żądać asysty Policji w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług na
poniższych zasadach:
Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług
telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej,
paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel,
którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości
należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu
wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę
funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren
nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących
istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla
ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta
funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.
Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela
infrastruktury lub urządzeń lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu
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miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez
właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren
nieruchomości, w tym budynku.
Funkcjonariusz Policji, asystując przy wykonywaniu czynności zapewnia
bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na względzie
poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach oraz zapewnia
zachowanie porządku.
Asysta funkcjonariusza będzie także przyznawana w wypadku braku możliwości
kontaktu z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.
Z czynności jest sporządzany protokół, w szczególności uwzględniający zakres
czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do
budynku. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, ze wskazaniem dokładnego
terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych czynności oraz podpisami
przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń oraz funkcjonariusza Policji.
Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności jest obowiązany do
zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych,
niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy
o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku
z prowadzonymi czynnościami.
W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu
osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
powyższe regulacje stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub wjazd na teren tej
nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków
bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Ponadto, art. 72 pkt 16 ustawy o SARS-CoV-2 (wprowadzając nowy art. 12b do obecnie
obowiązującej ustawy o COVID-19) wyłącza stosowanie przepisów m.in. ustawy
Prawo Budowlane przy inwestycjach dotyczących utrzymania ciągłości działania
istotnych usług:
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Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w
szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu,
świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej,
oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności art. 12 stosuje się
odpowiednio.
Oznacza to, że przy wskazanych wyżej inwestycjach nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej
ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania
świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do robót. Prowadzenie
takich robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych powoduje
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej,
w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala
wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.
W przypadku prowadzenia robót budowlanych, których rozpoczęcie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić
objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.
Znowelizowano także art. 31x ustawy o COVID-19:
Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020
r.
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Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz
urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r.
do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.
Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w
okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem
zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i
zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

12.2.

Transport

Ustawodawca doprecyzowuje możliwość odstąpienia przez przewoźnika drogowego
od przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów
regularnych i przewozów regularnych specjalnych, nadając nowe brzmienie art. 15j
ustawy o COVID-19:
Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa wyżej, nie stosuje się
w przypadku:
a. konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19;
b. braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem
niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w
zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych
odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.

Zobowiązania publicznoprawne

13. Zobowiązania publicznoprawne
13.1.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ustawa o SARS-CoV-2 wprowadza także następujące zmiany w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych (art. 20 ustawy o SARS-CoV-2):
Warunek określony w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (warunek ten dotyczy uznania podatkowej grupy kapitałowej za
podatnika) uważa się za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Przepis, o którym mowa wyżej, stosuje się do roku podatkowego, 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.
Oznacza to, że 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.

13.2.

Należności z tytułu składek

13.2.1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek
Ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące warunków, jakie musi spełnić
mikroprzedsiębiorca, by uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek, zaliczając
do kategorii osób uprawnionych do zwolnienia także tych mikroprzedsiębiorców,
którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 lutego 2020 r.
(znowelizowany art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19).
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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.
Ustawodawca rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do
skorzystania ze zwolnienia ze składek o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do
49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających
ubezpieczeniom społecznym zostają zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50%
łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek (znowelizowany art. 31zo ust.
1a ustawy o COVID-19).
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.
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Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o
której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacającego składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia
się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 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,
nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej
i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu
składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Zasadę, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio do osoby
wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek
stanowi zadeklarowana kwota.
Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając
ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.
W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w ust. 1a, deklaracji
rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za
miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu
składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na
kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 31zr ust. 2 ustawy o COVID-19).
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Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o
których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Zgodnie z art. 113 ustawy o SARS-CoV-2, w przypadkach, o których mowa w art. 31zo
ust. 1–1b i ust. 2 ustawy o COVID-19, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z
tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej 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). Ta
regulacja została wprowadzona dopiero na etapie prac senackich i dotyczy wyłącznie
składek za marzec 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za miesiące:
kwiecień 2020 r. i maj 2020 r. dotyczy zatem wyłącznie składek nieopłaconych;
w wypadku ich zapłaty, nie będą one objęte zwolnieniem, a w rezultacie – nie będą
podlegały zwrotowi.

13.2.2. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu
składek
Ustawodawca wprowadza możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek
za zwłokę od należności z tytułu składek w nowym przepisie art. 31zy10 ustawy
o COVID-19.
Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład 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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie
30 dni następujących po ich odwołaniu.

Zobowiązania publicznoprawne
Wniosek zawiera:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych
numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer
dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;
3) inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;
4) podpis wnioskodawcy.
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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja udostępniana jest
wyłącznie na tym profilu.
Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji.
Od decyzji płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa
Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej
w pierwszej instancji przez ministra.
Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za
zwłokę nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
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13.3.

Opłata przekształceniowa

Ustawa o COVID-19 wprowadziła zmiany w zakresie terminu wniesienia opłaty
przekształceniowej należnej za rok 2020 stanowiąc, że opłatę tę wnosi się w terminie
do dnia 30 czerwca 2020 r.
Ustawodawca w art. 61 ustawy o SARS-CoV-2 doprecyzowuje te kwestie:
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
późniejszy termin wniesienia opłaty należnej za rok 2020 mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z wirusem
SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie
nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
W przypadku gdy termin wniesienia opłaty należnej za rok 2020 ustalony na podstawie
art. 7 ust. 5 zdanie drugie na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa
przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020
r. Chodzi o przypadki rozłożenia przez organ opłaty na raty lub ustalenia innego
terminu jej wniesienia na wniosek właściciela gruntu.
W przypadku gdy termin wniesienia opłaty należnej za rok 2020 ustalony na podstawie
art. 7 ust. 5 zdanie drugie (tj. na wniosek właściciela gruntu) upływa przed terminem
określonym na podstawie ust. 1b (tj. rozporządzeniem ministra), opłatę wnosi się
w terminie określonym na podstawie ust. 1b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1c i 1d, a także w przypadku gdy termin ustalony
na podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie upływa w dniu, w którym upływa termin,
o którym mowa w ust. 1a, lub termin określony na podstawie ust. 1b, przepis art. 7
ust. 5 zdanie drugie stosuje się. Oznacza to, że nie ma przeszkód dla skorzystania przez
właściciela gruntu z możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie opłaty na raty

Zobowiązania publicznoprawne
lub ustalenie innego terminu wniesienia tej opłaty na podstawie dotychczas
obowiązujących przepisów.

wnosi się w terminie określonym zgodnie z ust. 2 (tj. w drodze rozporządzenia
ministra).

13.4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, a także w przypadku, gdy termin ustalony
na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu, w którym upływa termin, o którym
mowa w ust. 1 lub termin określony na podstawie ust. 2, przepis art. 71 ust. 4 zdanie
trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Ustawa o COVID-19 wprowadziła zmiany w zakresie terminu wniesienia opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego należnej za rok 2020 stanowiąc, że opłatę tę wnosi
się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
Ustawodawca w art. 72 pkt 21) ustawy o SARS-CoV-2 doprecyzowuje te kwestie,
zmieniając brzmienie art. 15j ustawy o COVID-19:
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do
dnia 30 czerwca 2020 r.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
późniejszy termin wniesienia tej opłaty, mając na względzie okres obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID19 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie
przekroczył roku 2020.
W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tj. na wniosek użytkownika wieczystego inny niż
ustawowy termin zapłaty), na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa
przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020
r.
W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. na wniosek użytkownika wieczystego inny niż
ustawowy termin zapłaty) upływa przed terminem określonym zgodnie z ust. 2, opłatę
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POCZTA POLSKA SA

14. Poczta Polska SA
Ustawodawca wprowadza nowe zasady doręczania przesyłek pocztowych,
nowelizując ustawę o COVID-19 poprzez dodanie nowych przepisów art. 15zzu 115zzu11.
Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19
powierza się operatorowi wyznaczonemu (którym aktualnie jest Poczta Polska SA)
świadczenie usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
na etapie doręczania.
Przez usługę pocztową rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej
przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez
konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa pocztowa, o której mowa w
zdaniu poprzednim, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany.
Do dnia 30 września 2020 r. doręczenie przesyłki poleconej oraz przesyłki poleconej za
potwierdzeniem odbioru może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego
do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci
dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu
adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi
przesyłkami poleconymi.
Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem
zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się
dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.
Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata
zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną
adresata dokument elektroniczny.
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Przepisu art. 15zzu1 (świadczenie usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na etapie doręczania) nie stosuje się w przypadkach, gdy
korespondencja nie może być doręczona ze względu na:
4) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu
utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
5) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności
jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
6) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem
lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku
przekształcenia;
7) inne przyczyny techniczne.
Przepisów art. 15zzu1–15zzu9 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani
wysyłanych przez:
1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

Prawo budowlane

15. Prawo budowlane
W obszarze prawa budowlanego, ustawodawca wprowadza nowe regulacje (art. 31zy1
i art. 31zy2 ustawy o COVID-19):
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie
ustawy o SARS-CoV-2, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
W przypadku wniosków, o których mowa wyżej, termin do zgłoszenia sprzeciwu
w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie ustawy o SARS-CoV-2.
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Zmiany dotyczące prawa spółek. Posiedzenia organów spółek.

16. Zmiany dotyczące prawa spółek. Posiedzenia organów
spółek
Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także
w sprawach, dla których umowa spółki lub statut spółki przewiduje głosowanie tajne,
o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu (art. 28 ustawy o SARSCoV-2).
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Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.

17. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.
Ustawodawca wprowadza do ustawy o COVID-19 art. 15zzra, który przewiduje
wstrzymanie rozpoczęcia i przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości przez dłużnika.
Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.
Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał
w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19
(ust. 1).
Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest
z uwzględnieniem postanowień ustępu 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie
złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku
o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, dla
których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust.
1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, Prawa upadłościowego, bez uwzględniania
postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.
Na mocy art. 14a ust. 4 pkt 17) znowelizowanej ustawy o COVID-19, za sprawy pilne –
rozpoznawane przez sądy w warunkach COVID-19 – zostały uznane także sprawy
o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
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Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz

18. Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
w związku z uzasadnionymi działaniami władz
Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, podmiot zarządzający
portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy,
kolejowy, drogowy, morski, w żegludze śródlądowej lub operator pocztowy nie
ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi
działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu
przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług,
w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia
działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie
zmniejszenia albo utraty przychodów (art. 14 ust. 1 znowelizowanej ustawy o COVID19).
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Przepisy końcowe. Przepisy intertemporalne.

19. Przepisy końcowe. Przepisy intertemporalne.

Przepisy, które tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r., istotne z punktu widzenia
przedsiębiorcy:

Zgodnie z art. 36 ustawy o COVID-19 przepisy ustawy o COVID-19 tracą moc:
a)
- art. 3–5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–11c, art. 12 i art. 12b,
art. 13 i art. 14–14b i art. 14h – po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie
ustawy o SARS-CoV-2 (tj. od dnia 18 kwietnia 2020 r.),
- art. 6 ust. 2 i art. 15zn – z dniem 1 stycznia 2021 r.,
- art. 7, art. 8d–8f, art. 9 oraz art. 31 – po upływie 365 dni od dnia wejścia
w życie ustawy o SARS-CoV-2 (tj. od dnia 18 kwietnia 2020 r.),
- art. 15g – po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o COVID-19 (tj. od dnia 31 marca 2020 r.),
- art. 31a–31c – po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o COVID-19 (tj. od dnia 31 marca 2020 r.).

Przepisy, które tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy o SARSCoV-2, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy:
a) Art. 3-5 – dotyczące pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
b) Art. 6 ust. 1 – dotyczący niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID19,
c) Art. 8 – dotyczący maksymalnych cen produktów leczniczych, które może
ustanowić minister zdrowia w drodze obwieszczenia,
d) Art. 12, art. 12b – dotyczące przesłanek wyłączenia stosowania Prawa
budowlanego (w tym infrastruktury służącej utrzymaniu ciągłości działania
istotnych usług),
e) Art. 14, art. 14a – dotyczące wyłączenia odpowiedzialności przewoźników za
szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz oraz
zaprzestania czynności przez sądy.
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Art. 6 ust. 2 – dotyczący niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski
Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju,
związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz
związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów
realizowanych ze środków publicznych, lub zadań związanych
z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą
instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym
skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

Przepisy, które tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy 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,
istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy:
a)

Art. 15g – dotyczący pomocy państwa w związku z przestojem (przyznanie
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z przestojem
ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy).

Do umów o wypłatę świadczeń i środków, o których mowa w art. 15g ustawy o COVID19 (pomoc państwa w związku z przestojem – przyznanie świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy w związku z przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu
pracy), zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15g tej ustawy
w brzmieniu nadanym ustawą o SARS-CoV-2.

Przepisy końcowe. Przepisy intertemporalne.
Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy o COVID-19 (pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców), udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje
się art. 15zzd tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą o SARS-CoV-2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 22, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wchodzi w życie z mocą
od dnia 31 marca 2020 r.;
4) art. 73 pkt 45, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;
5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wchodzi w życie
z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia
2020 r.;
7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wchodzi w życie
z mocą od dnia 14 marca 2020 r.
Z przepisów, które wchodzą w życie w innych terminach niż dzień następujący po
dniu ogłoszenia, najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy są:
a)

art. 73 pkt 57 (art. 15zzzzm ustawy o COVID-19) – dotyczący pracownika
młodocianego,
b) art. 73 pkt 20 (art. 15g ustawy o COVID-19) – dotyczący pomocy państwa
w związku z przestojem ekonomicznym – przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy w związku z przestojem ekonomicznym i obniżonym
wymiarem czasu pracy, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020
r.,
c) art. 73 pkt 38 i 39 (art. 15zzb i art. 15 zzc) – dotyczące dofinansowania części
kosztów wynagrodzeń pracowników i części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.,
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d) art. 73 pkt 45 (art. 15zzra) – dotyczący biegu terminu do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, który wchodzi w życie z dniem z mocą od dnia 13
kwietnia 2020 r.

PODPISY

PODPISY
OPRACOWAŁ:
ZESPÓŁ KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH
MIROSŁAWSKI GALOS MOZES Sp. j. w Sosnowcu
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