
 

 

 

Poznań, dnia 20 kwietnia 2020 roku 

 

Informacja prawna 

dotycząca przepisów składających się na tzw. tarczę antykryzysową 2.0 

 

W dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarcza 

antykryzysowa 2.0. Ustawa ta ma na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań zapewniających 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających 

poszczególne grupy społecznie. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozwiązań dotyczących 

przedsiębiorców. 

 

Dodatkowo wskazujemy, że Rada Ministrów powierzyła Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. realizację 

rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-

19. Według zapowiedzi Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 

miliardów złotych skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którego 

celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych 

zakłóceń w gospodarce. Opracowanie zawiera również informacje dotyczące tego programu 

opublikowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady, warunki oraz tryb oferowanego 

przedsiębiorcom wsparcia mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

         Adwokat Marek Syty  

         Adwokat Ewa Andrzejewska 
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I. Tarcza antykryzysowa 2.0 
 
1. Wsparcie dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa jest następstwem 

okoliczności, wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń  

 
Nowa ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 w art. 1-12 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom kolejnego wsparcia 

niezbędnego dla utrzymania i do kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na 

skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-

19).  

Opisane w tym punkcie zasady i warunki udzielenia wsparcia dotyczą nowej formy pomocy 

przewidzianej w tej ustawie i nie znajdują zastosowania do form pomocy objętych ustawą z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374). 

 

Ustawa ta znajdzie zastosowanie do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

Ustawy nie będzie się stosować do: 

• przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem ww. okoliczności; 

• przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość; 

• przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.  

W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w ww. postępowaniach, do czasu ich 

prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulegnie zawieszeniu.  

 

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach 

i w trybie określonych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przez trudną sytuację należy rozumieć spadek obrotów 

gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
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1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku, w 

porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego; lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do obrotów z miesiąca 

poprzedniego. 

 

Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie: 

• pożyczek,  

• gwarancji, 

• poręczenia, 

• leasingu,  

• innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na 

warunkach rynkowych.  

 

Wielkość oraz rodzaj wsparcia będą uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie 

przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak 

również skali prowadzonej działalności. Wsparcie będzie udzielane w sposób sukcesywny, przez wypłatę 

poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielenie 

wsparcia będzie polegać na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania 

finansowania w całości, lub gdy będzie to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.  

 

Podmiotem, za pośrednictwem którego państwo będzie realizowało pomoc dla przedsiębiorców, jest 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (zwana dalej: „Instytucją”). Celem oferowanego przez Instytucję 

wsparcia będzie przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie 

przedsiębiorcy 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. 

 
W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca powinien złożyć do Instytucji wniosek o udzielenie wsparcia. 

Wraz z tym wnioskiem przedsiębiorca będzie musiał złożyć: 
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• oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, 

• dane dotyczące sytuacji finansowej; 

• informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania 

jego sytuacji ekonomicznej; 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego 

sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz instytucje, w 

szczególności Krajowy Rejestr Sądowy oraz organy administracji skarbowej.  

 

W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie ustawy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. ma określić, 

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, a także pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  

 

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany będzie niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków 

formalnych wniosku Instytucja będzie wzywać przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni. 

 

Wsparcie będzie udzielane po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na 

podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z przedsiębiorcą w terminie 5 dni od dnia 

uzgodnienia warunków umowy z przedsiębiorcą. Umowa wsparcia będzie określać 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 

przedsiębiorcy w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia 

oraz bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorcy;  

6) formy zabezpieczenia umowy;  

7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia;  

8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;  
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9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.  

Umowa wsparcia zawierana będzie z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i 

przekazania Instytucji przez przedsiębiorcę wymaganych zabezpieczeń.  

 

W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, Instytucja odrzuci 

wniosek i niezwłocznie poinformuje o tym przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję nie 

będzie podlegał ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty będzie na tych samych przesłankach.  

 

Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań przedsiębiorcy wobec 

podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich 

przedsiębiorcy.  

 

2. Rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających zwolnieniu z obowiązku opłacania 

składek ZUS 

 

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS: 

-  o podmioty, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych- będą one 

zwolnione z obowiązku opłacenia składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności; 

- o podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie od 1 lutego 2020 roku do 1 

kwietnia 2020 roku. 

Zgodnie z dodanym do art. 31zo ustępem 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374): 

„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., 
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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.” 

 

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS nie stanowią 

przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Nadto, zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej za marzec 2020 roku obowiązuje 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. 

 

Ubezpieczonymi są osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, m.in. 

pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ww. zwolnienie dotyczy 

składek za przedsiębiorcę i zatrudnione przez niego osoby. 

 

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., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:  

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) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;  

3) podpis wnioskodawcy. 

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może zostać 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. 
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Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe 

lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, będzie przesłanie deklaracji 

rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie 

później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

 

W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących, jeżeli 

przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, 

składki na ubezpieczenia społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki 

opłacone. 

 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu 

chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. 

 

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i 

zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

 

3. Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę 
 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 ZUS ma możliwość odstąpienia na wniosek dłużnika od pobierania odsetek za zwłokę od 

należności z tytułu składek należnych za okres przypadający pod dniu 31 grudnia 2019 roku, ze względów 

gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19. 

 

Wniosek ten może zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich 

odwołaniu. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane płatnika składek:  

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,  
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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 ten 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 będzie informował płatnika składek o 

odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

 

4. Rozszerzenie kręgu podmiotów, którym przysługuje świadczenie postojowe oraz 

wprowadzenie możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie 

 
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 wprowadza również zmiany dotyczące świadczenia postojowego: 

• rozszerza krąg podmiotów, którym przysługuje świadczenie postojowe, o przedsiębiorców, 

których przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej był wyższy niż 

15 595,74 zł; 

• w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy 

cywilnoprawne wprowadza możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż 

trzykrotnie- 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. 

 

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub 

wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z 

innego tytułu. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 

przestoju w prowadzeniu działalności odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
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gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa 

cywilnoprawna. 

 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli są: 

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli 

rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku i: 

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

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był 

o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; 

2)  zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 roku. 

 

Ww. 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 na podstawie art. 

113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Takiej osobie świadczenie 

postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku. 

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli: 

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

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

fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 

świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 



 
 

 

11 

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

złożenia wniosku. 

 

Świadczenie postojowe co do zasady przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 

w 2020 roku, nie więcej niż trzykrotnie. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

 

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno 

świadczenie postojowe. 

 

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego nastąpi na wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Pierwszy wniosek powinien zawierać: 

1) dane osoby uprawnionej:  

a) imię i nazwisko,  

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer 

paszportu; 

c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON; 

d) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,  

e) nazwę skróconą płatnika składek  

f) adres wykonywania działalności;  

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju 

instrumentu płatniczego;  

3) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:  

a) przestój w prowadzeniu działalności,  

b) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu 

o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli 

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;  

4) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;  

5) podpis wnioskodawcy. 
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W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem 

odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. Powinien on dodatkowo zawierać dane odpowiednio 

zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem, którego składany jest wniosek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru - numery PESEL i REGON, 

c)  adres do korespondencji. 

Do wniosku należy załączyć również kopię umów cywilnoprawnych oraz oświadczenie potwierdzające: 

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w 

prowadzeniu działalności,  

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego 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, 

d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega 

ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów 

cywilnoprawnych. 

 

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby 

uprawnionej, której wypłacono to świadczenie. 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 w poprzednim wniosku nie uległa poprawie. 

 

Wniosek może zostać 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.  

 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą zostać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej 

w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. 
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5. Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać jednorazową 

pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) przewiduje, że Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze 

środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki do wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą 

przed dniem 1 marca 2020 roku. 

 

Dotychczas we wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca musiał zawrzeć oświadczenie o stanie 

zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ustawa o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozszerza 

krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie 

zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z obowiązku zawarcia we wniosku o pożyczkę 

oświadczenia o stanie zatrudnienia oraz z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu 

zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.  

 

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. 

 

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. Oprocentowanie pożyczki jest stałe- w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, 

z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

 

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. 
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6. Zmiany dotyczące dofinansowania przez Starostę części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej  

 

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) 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. 

 

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:  

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

miesięcznie,  

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

miesięcznie,  

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

miesięcznie  

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

 

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

ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 

dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie będzie 

wypłacane.  
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Dotychczas przedsiębiorca był obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostanie dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu 

okresowi. Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 zostało to zmienione- przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności 

gospodarczej wyłącznie przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku 

nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu 

otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności 

gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

 

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. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Z uwagi na 

powyższe, o ww. środki można aplikować tylko z jednego źródła. 

 

7. Uprawnienia szczególne odnośnie do czasu pracy w zakresie zmiany systemu lub 

rozkładu czasu pracy i polecenia pracy w godzinach nadliczbowych 

 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 rozszerzony został krąg pracodawców, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogą: 

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, przepisu 

art. 151 5 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie stosuje się; 

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 
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Uprawnienia takie przysługują obecnie pracodawcom zatrudniającym 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, 374 i 695), 

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, z późn. zm. 151) ); 

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 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 374); 

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, umieszczonych w wykazach, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy; 

7) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą 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); 

8) 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 
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jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia 

dla zdrowia ludzi lub środowiska; 

9) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem 

lub dostarczaniem żywności. 

 

Pracodawca, który spełnia ww. przesłanki jest również uprawniony do odmowy udzielenia pracownikowi 

urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesunięcia terminu takiego urlopu lub 

odwołania pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. 

 

Pracodawca, który skorzysta z tych rozwiązań, obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie 

i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość 

świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

8. Zmiany dotyczące wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 wyłączone zostało stosowanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem: 

„1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie, jeżeli: 

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do 

kategorii: 

a) V, IX-XVI, 

b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i 

garaży do pięciu stanowisk włącznie, 

c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także 

budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, 

d) XX, 

e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, 
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f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych, 

g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów 

melioracyjnych, 

h) XXVIII-XXX 

- o których mowa w załączniku do ustawy; 

(…) 

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót 

budowlanych.” 

 

W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 54 ust. 1 przywołanej ustawy- do użytkowania ww. 

obiektów można przystąpić, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 

jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 

decyzji.  

 

Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 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 tych wniosków, 

termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia ww. ustawy, tj. od 18 kwietnia 

2020 roku.  

 

9. Możliwość zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu 
 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) przewidywała, że 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 

mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli: 

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 roku oraz 

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez 

bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku. 
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Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 rozwiązanie to zostało rozszerzone na wszystkich przedsiębiorców, organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zmiana określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, dokonywana jest na warunkach 

uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji 

finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. 

 

Rozwiązanie to stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank. 

 

10. Rozwiązania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego 
 
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 wprowadziła możliwość zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rozwiązanie to obejmuje okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu 

się. 

 

11. Rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą zostać objęte zwolnieniem z podatku 

od nieruchomości oraz przedłużeniem terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dała możliwość: 

- wprowadzenia przez Radę gminy w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 
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- przedłużenia, w drodze uchwały, wskazanym grupom ww. przedsiębiorców, terminy płatności rat 

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

września 2020 roku. 

 

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 rozszerzyła krąg podmiotów: 

- które mogą zostać objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli 

zajętych na prowadzenie działalności; 

- którym może zostać przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, 

maju i czerwcu 2020 roku 

o następujące podmioty: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, 

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

12. Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 został przedłużony pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany za legalny 

określonych w tej ustawie cudzoziemców do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. W tym czasie cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne 

zezwolenie na pracę sezonową albo 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. 

 

Zgodnie z art. 15z1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374): 
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„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, 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.” 

 

13. Brak obowiązku zwrotu środków uzyskanych na realizację programów rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Zgodnie z art. 15 e ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374): „W przypadku czasowego ograniczenia lub 

czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu 

przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego 

lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na 

realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.” 
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14. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych, złożenia 

oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i do dołączenia 

do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych 

 

Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 został przedłużony: 

1. do dnia 30 września 2020 roku termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa 

w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku 

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

31 grudnia 2019 r. 

2. do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 

cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy 

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

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

grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się 

po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 

15. Przerwanie biegu terminu do złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
 
Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 

2217) (dalej jako: „Prawo upadłościowe”) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu, jeżeli 

podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał 

z powodu COVID-19. Po tym okresie termin ten będzie biegł na nowo.  
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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.  

 
16. Zmiany dotyczące zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych  
 

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych, 

4) postępowaniach karnych skarbowych, 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6) postępowaniach administracyjnych, 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, 

8) kontrolach celno-skarbowych, 

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 

Dotychczas w ww. okresie 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, byli obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, 

prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do 

dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1) wymagał tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego; 

2) niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 

zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 

materialną. 
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Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 możliwość zobowiązania podmiotu do dokonania czynności w wyznaczonym terminie 

zostaje rozszerzona. Po wejściu w życie ww. ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub 

kontrolę, będzie mógł 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. 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, będą obowiązani do 

dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu nastąpią 

skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. 

 

Nadto, zgodnie z art. 85 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu 

choroby nie będzie wymagała przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego. 

 

17. Przedłużenie terminu odbioru awizowanych przesyłek 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 nieodebranych pism, w tym pism sądowych, podlegających doręczeniu za 

potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w 

zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będzie można uznać za doręczone w czasie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia 

zniesienia tych stanów.  

 

Przepis ten nie znajdzie zastosowania do:  

1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.);  

2) postępowań, 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.);  
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3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub 

postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania 

tych stanów operator pocztowy nie będzie zwracał nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie 

nie mógł doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów. W ww. 

okresie operator pocztowy będzie wydawał adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została zwrócona 

nadawcy. 

 

18. Zmiany dotyczące postępowania administracyjnego 
 
 
Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd 

administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:  

1) będzie mógł odstąpić od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania oraz umożliwienia stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań; 

2) będzie mógł zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów 

stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany 

w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;  

3) będzie mógł przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami 

prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika 

postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 

o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę. 

 

19. Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej 
 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) upoważniła ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

aby w drodze rozporządzenia dokonał zmiany terminów wypełniania obowiązków w zakresie 
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sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań 

finansowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ich prawidłowej realizacji. 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 570) dokonano m.in. zmiany terminu określonego w ustawie z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) 

oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W szczególności przedłużono o 3 

miesiące termin: 

- sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości; 

-  sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

 

W związku z powyższym, na mocy art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) termin odbycia 

posiedzenia organów zatwierdzających ww. sprawozdania również uległ przedłużeniu do terminu 

określonego w ww. rozporządzeniu. 
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II. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
 
 
Rada Ministrów w ramach Tarczy Antykryzysowej powierzyła Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. 

realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze 

skutkami COVID-19. Wedle zapowiedzi program ten przewiduje finansowanie w postaci: 

a) prostych, częściowo bezzwrotnych subwencji obsługiwanych przez banki w przypadku: 

- mikrofirm do maksymalnej kwoty 324 tysięcy zł na 3 lata; 

- małych i średnich firm do 3,5 miliona zł na 3 lata; 

b) finansowania inwestycyjnego, płynnościowego lub nieoprocentowanych pożyczek preferencyjnych 

obsługiwanych bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.- w przypadku dużych firm do 1 miliarda 

złotych. 

 

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące programu Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników, 

które zostały opublikowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady, warunki oraz tryb oferowanego 

przedsiębiorcom wsparcia mogą ulec zmianie.  

 

1. Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm 
 

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm: 

a) obejmuje przedsiębiorcę, 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; 

• odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w 

dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 

na skutek COVID-19; 

• wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie 

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne; 

• prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

• na dzień 31 grudnia 2019 roku 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; 
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• 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. 

b) przewiduje wsparcie finansowe do maksymalnej kwoty 324 tys. zł na 3 lata; 

c) przewiduje umorzenie udzielonej subwencji do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego 

od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach: 

• 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. 

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia finansowego oraz jego wysokość zostały opisane na stronie 

internetowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. pod adresem: https://pfr.pl/oferta/tarcza-

finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html 

 

Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych 

banków, których lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A 

Terminy składania wniosków będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację 

programu. 

 

2. Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm 
 

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Małych i Średnich Firm: 

a) obejmuje przedsiębiorcę, który: 

• zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma 

bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 

• 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 
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analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 

na skutek COVID-19; 

• wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie 

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne; 

•  prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

•  na dzień 31 grudnia 2019 roku 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; 

• 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 wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia 

rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od 

udzielenia pożyczki. 

b) przewiduje wsparcie finansowe do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł na 3 lata; 

c) przewiduje umorzenie udzielonej subwencji do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego 

od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach: 

• 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. 

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia finansowego oraz jego wysokość zostały opisane na stronie 

internetowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. pod adresem: https://pfr.pl/oferta/tarcza-

finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html 

 

Program ten będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych 

banków, których lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A 

Terminy składania wniosków będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację 

programu. 
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3. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm 
 

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Dużych Firm: 

a) obejmuje przedsiębiorcę, który: 

• zatrudnia co najmniej 250 pracowników, a jego roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma 

bilansowa przekracza 43 mln euro; 

• 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; 

• utracił 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; 

• nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% 

należności; 

• w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku 

kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami; 

• jest uczestnikiem Programów Sektorowych; 

• wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie 

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne; 

• prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

• na dzień 31 grudnia 2019 roku 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; 

• 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 wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia 

rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od 

udzielenia pożyczki. 

b) przewiduje wsparcie finansowe na bazie indywidualnej analizy finansowej obejmujące: 

• finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia 

o rok o wartości nawet do 1 miliarda zł; 
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• 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 miliarda zł na 

podmiot. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia finansowego oraz jego wysokość zostały opisane na stronie 

internetowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. pod adresem: https://pfr.pl/oferta/tarcza-

finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html 

 

Program ten będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. Złożenie 

wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania 

będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i 

potrzeb. 

 

 

 

 

 


