
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
poniżej przesyłamy zestawienie informacji dotyczące regulacji prawnych wprowadzanych obecnie w celu 
zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej wywołanej COVID-19.  
 
 

 
Stan prawny aktualny na dzień:  05.04.2020   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. DOFINANSOWANIE ‘STAROSTY’ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, 
MAŁYCH ORAZ ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
[MIKROPRZEDSIĘBIORCA to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
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. 
MAŁ Y PRZEDSIĘBIORCA to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
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. 
ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników 
oraz 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.] 
 
1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy 
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż 
stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 
zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i 
rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną), .oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19. 
 
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 
miesiąca kalendarzowego. 

 
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 
 co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 

  co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika; 

  co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika. 

 



WAŻNE: przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w 
której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 
publicznych. 

 
4. Dofinansowanie, może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy 
czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, może 
przedłużyć ten okres. 
 
5. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 
oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz 
kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 
 
6. Przedsiębiorca ma obowiązek: 
 co miesiąc składać oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o 

dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który 
dofinansowanie jest wypłacane; 

  utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres 
dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.  

W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, 
proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty. 
 
7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze 
względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku o przyznanie 
świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o spełnieniu warunków przyznania pomocy (pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. DOFINANSOWANIE ‘STAROSTY’ DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY NIE 
ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW 
 
1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 
niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.   
 
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 
porównawczym rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego.   
 
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 
 co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

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

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

miesięcznie  
- na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, który może zostać przesłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.  
 
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest 
wypłacane.   
 
5. Przedsiębiorca ma obowiązek: 
 co miesiąc składać oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, 
  prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po 

zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 
Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 
 
6. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca 
składa oświadczenia o spełnieniu warunków przyznania pomocy (pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III. DOFINANSOWANIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY. 
 
1. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który 
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.  
 
2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu 
na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 
lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oświadczenie przedsiębiorca składa pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w 
skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 
pożyczki.  
 
4. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We 
wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.  
 
5. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
IV. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ‘DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ LUB 
PODWYKONAWCY’.  
 
1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę 
zlecenia, inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”, 
przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.  
WAŻNE kwota świadczenia jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, ze świadczenia postojowego nie 
dokonuje się egzekucji i potrąceń 
 
2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli są: 
 obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

  cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w 
prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo 
przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.  
 
4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczeni postojowe przysługuje jeżeli 
rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:  
 nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o 
świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu 
poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (15.681zł); 

 zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód 
z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 
świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

- wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają 
zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i 
która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług. 

 
5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:  
 umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 
 przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie 
postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

 
6. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. 
(2080,00 zł brutto). 
 



7. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (to w takim przypadku świadczenie 
postojowe wyniesie tyle samo, co osiągnięty przychód) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.  
 
8. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy 
dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze 
zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.  
 
9. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby składany do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, wniosek składany jest 
za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.  
 
10. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w 
terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY W ZWIĄZKU Z 
PRZESTOJEM ALBO OBNIŻONYM WYMIAREM CZASU PRACY.  
Przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy:  
 
1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u 
którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z 
wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia 
COVID-19. 
 
2. Wniosek o przyznanie świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy stosuje się nie tylko do 
pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. Omawianą regulację stosuje się odpowiednio 
do osób zatrudnionych na podstawie: 
 umowy o pracę nakładczą lub  
 umowy zlecenia albo 
  innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która 
wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego 
rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego 
tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy 
domowej  zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

 
3. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest spełnienie przez pracodawcę następujących przesłanek, 
łącznie: 
 jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców; 
  nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z zastrzeżeniem możliwości zawarcia umowy z 
ZUS lub uzyskania decyzji w sprawie spłaty zadłużenia); 

 nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.); 

 dotknął go spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.3. Pracownikowi 
objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, 
nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 
4. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym: 
 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;    

  nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym 



mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 
się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego.   

  
5. Przedsiębiorca jest uprawniony by: 
 wypłacać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 

50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

  obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 

Ważne: Skorzystanie z ww. uprawnień pracodawcy wymaga jednak zawarcia porozumienia, które określi 
warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 
Porozumienie zawiera pracodawca wraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli w 
zakładzie nie działają organizacje związkowe – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy. Procedura wymaga również udziału okręgowego inspektora pracy. 
 
6. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:  
a. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy, albo   
b. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje 
związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 
c. zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo 
d. przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy 
nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów 
przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością 
pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, 
porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników 
uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 
 
7. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 
dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 
 
8. Pracodawca może uzyskać następujące wsparcie: 
 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
WYJĄTEK dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

 dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20%, do 
wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku. 
WYJĄTEK dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu; 



 środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na 
podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2. 

 
9. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.   
 
10. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.   
 
11. Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych 
pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Rada Ministrów 
może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć 
okres świadczenia, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz skutki nimi wywołane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. SKRÓCENIE OKRESU ODPOCZYNKU PRACOWNIKA, WPROWADZENIE 
SYSTEMU RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY I STOSOWANIA MNIEJ 
KORZYSTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA 
 
1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 i 
który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest: 
 
 ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracownika do nie mniej niż 8 godzin i 

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

  zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest 
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od 
pracy; 

  zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w 
porozumieniu. 

 
2. Zmiany mogą być wprowadzone u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.  
 
3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym:  
 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

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

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

 
4. W przypadku ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, pracownikowi przysługuje równoważny okres 
odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez 
pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w 
okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.   



 
5. Porozumienia , o których mowa powyżej zawiera pracodawca oraz:   
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u 
pracodawcy, albo 
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje 
związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo 
4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy  – jeżeli u pracodawcy 
nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów 
przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością 
pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, 
porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników 
uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 
 
6. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 
dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VII. SKŁADKI  ZUS.  
 
1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.   
 
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek 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 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.   
 
3. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik 
składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 
 
4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 
udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. REGULACJE DOTYCZĄCE PODATKÓW  
 
1.Brak opłaty prolongacyjnej. W przypadku wydania decyzji polegających na odroczeniu terminu płatności, 
rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika, dotyczącej podatków w 
stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu, organ podatkowy nie nakłada na podatnika obowiązku zapłaty opłaty 
prolongacyjnej (art. 15za). 
Dodatkowo, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać 
w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności 
rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy 
obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 
 
2. Biała lista podatników. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o wykonaniu przelewu na rachunek 
bankowy, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT, przedłuża się do 14 dni od dnia 
zlecenia przelewu (zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy 
faktury) (art. 15 zzn).  
 
3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniach: W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych, sądowych, 
w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa,  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 
 
4. Umorzenie opłat z tytułu umów cywilnoprawnych należnych Skarbowi Państwa. Należności 
pieniężne, przypadające Skarbowi Państwa, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być  
umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę 
lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez 
zgody wojewody. 
 
5. Termin na wydanie interpretacji indywidualnych przedłużony o 3 miesiące. W przypadku wniosków o 
wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy oraz 
złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się 
o 3 miesiące. 
 
5. Schemat podatkowy. W przypadku schematu podatkowego terminy, zawarte w Ordynacji podatkowej w 
rozdziale dotyczącym Informacji o schematach podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają 
zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Czynności 
dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są skuteczne.  
 
6. Ceny transferowe. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach 
transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a 
zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.  



 
7. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Podatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz prawnych (PIT i CIT), którzy z powodu COVID19: 
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz   
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% 
od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 
straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z 
pozarolniczej działalności gospodarczej.  
 
8. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 
roku: 
 świadczenia postojowe; 
 świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w ustawie o COVID-19; 
 zapomogi (inne niż otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 

długotrwałej choroby lub śmierci) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji 
związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w 2020 r. do kwoty 3000 zł; 

 zapomogi z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 zł – art. 
52 l pkt 2 ustawy o PIT; 

 kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na 
podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii 
Europejskiej – w 2020 r. do kwoty 10 000 zł;  wartość otrzymanych przez pracownika w związku z 
finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy 
związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym – w 2020 i 2021 r. 
– kwoty 2000 zł (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi); dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego 
z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno 
szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem 
na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 (finansowane z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego 
ministra) – w 2020 i 2021 r. – do kwoty 3000 zł. 

 
9. Odliczenie darowizny na przeciwdziałania COVID-19 od podatku. Od podstawy obliczenia podatku 
ustalonej zgodnie z stosownymi przepisami w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć 
darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-
19, choć jedynie podmiotom wymienionym w ustawie (np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą 
wpisanym do wykazu). Przy czym w przypadku darowizny przekazanej: 
-  do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;  
- w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 
- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 
darowizny. 
 
10. Jednorazowe obniżenie wysokości straty. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19: 
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 
dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz 
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od 
przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o 
którym mowa w pkt 1 
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód 
uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 
 
11. Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników. W przypadku 
zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z 



ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek 
na podatek podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
 
12. Przedłużenie terminu na zapłacenie podatku od nieruchomości komercyjnych. Przedłuża się do dnia 
20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku PIT oraz CIT od przychodów z budynków, za miesiące marzec – maj 
2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki: 
- podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
- uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął 
prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich 
przychodów.  
 
13. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na 
podatek o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia 
pieniężnego, które nie zostało uregulowane – za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., 
w których spełnione zostały łącznie następujące warunki: 
1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19; 
2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w 
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który 
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku 
średnich przychodów. 
Przy czym warunku 2) nie stosuje się do podatników, którzy: 
- stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; 
- rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 
przychodów; 
- rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. 
 
14. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Podatnicy podatku PIT oraz CIT mogą dokonywać jednorazowo 
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji 
towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Za towary, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną 
odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. 
 
15. Uproszczona forma wpłacania zaliczek dla małych podatników. Podatnicy będący małymi 
podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować  w trakcie 
roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 
 
16. Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, Rada gminy może wprowadzić, za część roku 2020, wskazanym 
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
 
17. Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości. Rada gminy może przedłużyć wskazanym 
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 
 
18. Wydłużenie terminu na zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów przez spółki 
wpisane do KRS z 6 miesięcy do 9 miesięcy. 
 
19. Termin na wniesienie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów do 30 czerwca 2020 r. 
 



18. Zmiana terminu z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r., w zakresie obowiązku składania nowych JPK_VAT 
(JPK V7M, zwany również VDEK) z deklaracją dla dużych przedsiębiorców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. NOWE RODZAJE POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POLSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU I AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.  
 
1. PFR umożliwiono podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji 
kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19, w 
szczególności poprzez:  a) udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom 
dotkniętym tymi sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,  b) naprawienie lub 
pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami  – z wykorzystaniem 
środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z innych źródeł.  
 
2. Pomoc ze strony PFR może polegać m.in. na: 
a) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz 
przystępowaniu do spółek osobowych;  
b) udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń; 
c) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego 
inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 
95) oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.  
 
3. PFR może podejmować swoje działania samodzielnie lub za pomocą swoich jednostek, a także poprzez 
fundusze inwestycyjne, instytucje rozwoju, zakłady ubezpieczeń i banki.  
 
4. PFR może udzielać poręczeń lub gwarancji na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych 
klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19.  
 
5. PFR może przeznaczyć finansowanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby naprawy szkód  
spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID – 19.  
 
6. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym 
ustawy wynosi 11 700 000 000 zł, w tym w:  
a) 2020 r. – 6 700 000 000 zł; 
b) 2021 r. – 3 000 000 000 zł; 
c) 2022 r. – 1 000 000 000 zł 
 d) 2023 r. – 500 000 000 zł. Limit finansowania na dany rok może sugerować, że kluczową sprawą będzie 
pierwszeństwo złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 
7. PFR będzie działał na podstawie Program Rządowego w którym określa się w szczególności warunki i 
okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, sposób przygotowania i elementy rocznych planów 
udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji. Do czasu przyjęcia planu Polski 
Fundusz Rozwoju działa na podstawie projektu planu.   
 
8. Inną pomoc przekazuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która otrzyma 1 700 000 000 zł, te środki będą 
przeznaczone przede wszystkim na stworzenie mechanizmu regwarancji umów leasingowych zawartych 



przez przedsiębiorców. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka wypowiadania umów leasingowych 
przedsiębiorcom, których model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. POZOSTAŁE FORMY POMOCY I ZMIANY   
 
1. KREDYTY.  
 
Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu 
mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, 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. 
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, 
przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.   
 
2. BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY ODSETEK ZUS.  
 
Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu Zakład nie jest zobowiązany do 
wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego.   
 
3. ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU OPŁATY SKŁADEK ZUS.  
 
1) Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.   
 
2) Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek 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 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.   
 
3) Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik 
składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.   
 
4. PORĘCZENIA I GWARANCJE BGK.  
 



W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i 
na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców 
oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.   
 
5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UMOWY O DZIEŁO. 
 
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli 
umowa taka zawarta zostanie z osobą, z która nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej 
umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia tej umowy”. 
 
6. TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY. 
 
1) Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania 
profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej „tymczasowym profilem zaufanym”. Okres 
ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące.   
2) Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o 
potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego: 
1) przeprowadza wideo identyfikację wnioskodawcy polegającą na:  
a) porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru 
Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz  
b) weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy 
okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz   
c) w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych 
dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych, 
albo umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, wydanego przez podmiot 
publiczny.     
 
7. ODPADY.  
 
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie 
papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych 
w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub 
kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty 
ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie.  
Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 
 
8. WSTRZYMANIE POBERANIA OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU LUB DZIERŻAWY W 
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTACH HANDLOWYCH 
 
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej 
podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Oznacza to między 
innymi, że najemcy i dzierżawcy powierzchni handlowej zwolnieni są z obowiązku zapłaty czynszu i innych 
opłat na rzecz wynajmującego. Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć 
udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na 
dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu działalności w obiektach handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w 
okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. 
 
9. OPŁATA NA RZECZ ZAIKS 
Ustawa wstrzymuje pobieranie od przedsiębiorców wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy oraz opłat abonamentowych, o 



których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 
oraz z 2020 r. poz. 383) 
 
10. ZMIANY W ZAMÓWIENACH PUBLICZNYCH 
Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Strony umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 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 tej informacji oświadczenia lub dokumenty. Okoliczności związane z 
wystąpieniem CO VID -19 mogące mieć wpływ na należyte 
wykonanie tej umowy, w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; 
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu 
lub trudności w realizacji usług transportowych; 
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 
Po przedstawieniu ww. informacji oraz ewentualnie uzupełnieniu oświadczeń i dokumentów druga strona 
przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie. Następnie zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części, 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy. 
Omawiany przepis przewiduje również mechanizm zmiany treści umów zawartych z podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami. 


