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Poznań, dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

Informacja prawna 

dotycząca przepisów składających się na tzw. tarczę antykryzysową 4.0 

 

 

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm zakończył prace nad ustawą o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarczą 

antykryzysową 4.0. 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. 

 

W niniejszym opracowaniu: 

- 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 ze zm.) jest nazywana: „Tarczą antykryzysową 1.0”; 

- ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

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

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) jest nazywana: „Tarczą 

antykryzysową 4.0”. 

 

 

 

         Adwokat Marek Syty  

         Adwokat Ewa Andrzejewska 
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1. Definicje 
 

1. Organizacje pozarządowe: 

1)niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 

handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2)niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem partii politycznych, 

europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów 

zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych; 

 

2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: 

1)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3)spółdzielnie socjalne; 

4)spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników; 

 

3. instytucja kultury- państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 

r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194); 

 

4. kościelna osoba prawna- działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania kościelna osoba prawna. 

http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98w74c41.han.amu.edu.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98w74c41.han.amu.edu.pl/#/search-hypertext/17030487_art(3)_4?pit=2020-07-02
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98w74c41.han.amu.edu.pl/#/search-hypertext/17030487_art(3)_2?pit=2020-07-02
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98w74c41.han.amu.edu.pl/#/document/17631344?cm=DOCUMENT
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzrgqzdkltqmfyc4njshe2tamzsgy
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2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 2–14 określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-

19 oraz działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania im oraz ich zwalczania. 

 

Dopłaty są stosowane do kredytów: 

1)  obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności 

finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w 

związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19; 

2) udzielanych przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji 

podstawowej produktów rolnych, zwanym dalej „przedsiębiorcami”; 

3) udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych: 

a) od dnia 24 czerwca 2020 roku; 

b) przed dniem 24 czerwca 2020 roku, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych 

w ustawie. W takim przypadku przez umowę kredytu rozumie się umowę zmieniającą – dostosowującą 

umowę kredytu, zawartą przed dniem 24 czerwca 2020 roku, do warunków określonych w ustawie. 

 

O udzielenie kredytu z dopłatą, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) na dzień 31 grudnia 2019 roku nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2); 

2) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 

2020 roku w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19; 

3) nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy; 

4) utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, 

lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się 

COVID-19. 
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Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu ww. przepisu rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co 

najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej- gdy ponad połowa jej 

subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka 

sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za 

część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana 

kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego; 

2) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną 

odpowiedzialność za jej zadłużenie- gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach 

finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat; 

3) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP), jeśli w 

ciągu ostatnich dwóch lat: 

a) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz 

b) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0. 

 

Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wniosek o udzielenie 

kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami. Do wniosku 

przedsiębiorca dołącza: 

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku utraty płynności finansowej w związku z 

konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane 

przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur; 

2) oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o 

spełnianiu warunków udzielenie kredytu z dopłatą. 

 

Bank zawiera umowę kredytu z dopłatą: 

- z przedsiębiorcą, który złożył kompletny wniosek oraz po zweryfikowaniu spełniania przez 

przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie; 

- pod warunkiem podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej. Okoliczność utraty płynności finansowej w 

związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19 nie stanowi podstawy do stwierdzenia braku 

zdolności kredytowej, o ile bank uzna, na podstawie udokumentowanej analizy, że okoliczności te są 
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przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty 

swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej. 

 

Kredytów z dopłatami udziela bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o 

współpracy. Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje na swojej stronie internetowej listę banków 

udzielających kredytów z dopłatami. Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od 

zawarcia umowy kredytu z dopłatą. 

 

Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, 

z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych 

kredytów obrotowych udzielanych przez bank. Dopłata stanowi: 

1) część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku: 

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który zatrudnia mniej 

niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR– 2 punktom procentowym, 

b) innego przedsiębiorcy niż wyżej wymieniony– 1 punktowi procentowemu; 

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości 

określonych powyżej dla danej kategorii przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami 

naliczonymi według oprocentowania kredytu i kwotą dopłaty. Dopłata jest wypłacana, jeżeli 

przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek. 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje na swojej stronie internetowej do końca 2020 roku, nie 

rzadziej niż raz na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o 

pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty. Bank pozostawia bez rozpatrzenia wnioski złożone w 

czasie uniemożliwiającym bankowi rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytu z dopłatą do dnia 

31 grudnia 2020 roku, a także wnioski złożone po ogłoszeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

informacji, z której wynika, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty, łącznie z wynagrodzeniem 

Banku Gospodarstwa Krajowego przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego limitu wydatków z 

budżetu państwa na ten cel. 
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3. Zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
 

1) Praca zdalna 
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany w Tarczy antykryzysowej 1.0 w zakresie pracy zdalnej. 

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości 

techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności 

praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

 

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej 

zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub 

materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i 

ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

 

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

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

wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością 

określoną w poleceniu pracodawcy. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania 

pracy zdalnej. 

 

2) Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz objęcia pracownika 

przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu 

wynagrodzeń 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza dodatkową możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika 

oraz objęcia pracownika przestojem ekonomicznym przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek 

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym 

wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Taki pracodawca może: 
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1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

pracownika przed jego obniżeniem; 

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 

niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 

Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem ekonomicznym dotyczy również osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o 

świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, 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 podlegają 

obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej 

przez osobę fizyczną. 

 

Spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług nie został w tym przypadku zdefiniowany. Przez 

istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń 

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych 

przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca 

kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 

roku do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia do obniżenia wymiaru 

czasu pracy pracownika lub objęcia go przestojem ekonomicznym, nie mniej niż o 5% w porównaniu do 

takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); 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. 

 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie na podstawie Tarczy 

antykryzysowej 1.0, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia. 
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Jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w 

miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3, 

pracodawca nie może obniżyć wymiaru czasu pracy pracownika ani objąć go przestojem ekonomicznym 

na ww. podstawie. 

 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie 

do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu 

z miesiąca bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący 

przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty. 

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 

pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę oraz organizacje związkowe 

reprezentatywne albo zakładową organizację związkową albo przedstawicieli pracowników, 

wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W porozumieniu należy określić co najmniej:  

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;  

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;  

3) okres, przez jaki będą obowiązywać rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym nie wyklucza możliwości 

złożenia wniosku 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, jeżeli spełnione są przesłanki 

przyznania tych świadczeń. 

 

3) Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody 
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany dotyczące możliwości udzielenia pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie 
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wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego 

niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni 

urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. 

 

4) Zmiany dotyczące wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia 

pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem 

umowy o pracę 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany dotyczące wysokości odprawy, odszkodowania lub innego 

świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem 

umowy o pracę. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów 

gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń: 

1) wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego 

pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują 

obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy 

zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego 

pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.  

2) pracodawca może zawiesić obowiązki: 

a) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

b) dokonywania odpisu podstawowego, 

c) wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278). Jeżeli u pracodawcy, działają organizacje związkowe 

reprezentatywne, zawieszenie obowiązków, następuje w porozumieniu z tymi organizacjami 

związkowymi. 

3) nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, 

wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
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socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim 

przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie. 

 

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

ilościowym lub wartościowym:  

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku 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 

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

kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 roku 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. 

 

Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów 

wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca 

kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 

roku, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); 

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) Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji 
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. W 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 

COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu: 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej, 



 
 

 

12 

3) umowy zlecenia, 

4) innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

5) umowy o dzieło 

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z 

zachowaniem terminu 7 dni. 

 

6) Zmiana dotycząca dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania 

wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o następujące podmioty: 

- instytucję kultury, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,  

- kościelną osobę prawną oraz jej jednostki organizacyjne,  

- samorządową instytucję kultury, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia 

COVID-19.  

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła również przepisy dotyczące zasad rozliczania przez wojewódzkie 

urzędy pracy przekazanych uprawnionym podmiotom świadczeń i środków na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będzie to następowało dwuetapowo 

w drodze: 

1) wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z 

przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, polegającej w szczególności na analizie jej 

kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz weryfikacji kwot 

przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dokonuje się w terminie 60 dni od dnia 

upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, 

wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy; 

2) końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem 

przekazanych świadczeń i środków i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych 
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środków na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która 

może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji 

potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot 

z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy. 

 

7) Możliwość wystąpienia o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych 

przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy 

 
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość wystąpienia przez pracodawców o dofinansowanie 

wynagrodzenia szerszej grupy pracowników niż dotychczas. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, instytucje kultury, kościelne osoby prawne oraz 

ich jednostki organizacyjne, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na swoją siedzibę o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń także na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników nieobjętych: 

1) przestojem lub 

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, 

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 

pod warunkiem, że: 

- nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku; 

- nie zachodzą wobec nich przesłanki do ogłoszenia upadłości; 

- nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów 

wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 

 

Ww. podmiotom przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń 

na rzecz ochrony miejsc pracy albo na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.  

 

Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
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Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, 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. 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. 

 

Świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz środki na opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników będą przysługiwały przez łączny okres 3 miesięcy przypadających 

od daty złożenia wniosku. Ww. świadczenia i środki mogą zostać przyznane również na dofinansowanie 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

dotyczące zlecania, 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 podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, 

z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

 

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

ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku 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 

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

kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 roku 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. 
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Podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy 

o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia. 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera w szczególności: 

1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie 

pracowników, której to świadczenie dotyczy; 

2) dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej umożliwiające kontakt z 

wnioskującym; 

3) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie; 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków i kryteriów, od których zależy przyznanie dofinansowania; 

5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników; 

6) oświadczenie, że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: 

- nie przekracza połowy wynagrodzeń pracowników; 

- nie przekracza 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; 

7) oświadczenie, że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca sporządził wykaz pracowników 

uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 

jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionych organów. 

Wniosek jest składany w formie elektronicznej. Oświadczenia podmiot ubiegający się o dofinansowanie 

składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 

Po stwierdzeniu kompletności wniosku i spełnienia przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie 

warunków i kryteriów jego przyznania oraz potwierdzenia we właściwych rejestrach prowadzenia 

działalności przez ten podmiot, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na rachunek bankowy 

podmiotu wskazanego we wniosku kwotę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wypłata 

dofinansowania następuje w transzach odpowiadających ilości miesięcy wskazanych we wniosku. 

Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje 

odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 
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Świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników podmiot, któremu dofinansowanie 

zostało przyznane wypłaca pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne 

finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych. Po dokonaniu potrąceń ze 

świadczeń, podmiot, któremu przyznano dofinansowanie odprowadza należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zostały przekazane. 

 

Podmiot, któremu zostało przyznane dofinansowanie: 

- jest obowiązany do powiadamiania na piśmie w terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków; 

- jest obowiązany do rozliczenia otrzymanych świadczeń i środków z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w terminie do 30 dni od 

zakończenia okresu pobierania świadczeń; 

- składa do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy w szczególności: 

1) dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania świadczeń i środków z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z przeznaczeniem; 

2) dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie, przez okres 

wskazany w wniosku. 

 

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać kontrole w okresie pobierania 

dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu tego okresu w zakresie wydatkowania środków 

Funduszu na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać okazania wszelkiej 

dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień. Podmiot, któremu przyznano 

dofinansowanie, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń wymaganych dla przyznania 

dofinansowania niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie poddał się kontroli lub wypowiedział umowę 

o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia- jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z 

którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie. 
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8) Wydłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 

pomniejszenie jej wysokości, odstąpienie od pobierania czynszu najmu i dzierżawy oraz 

opłaty za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres trzech miesięcy 

 

Na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0 termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

za rok 2020 uległ wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 roku. Ww. opłatę można wnieść w tym terminie 

także w przypadku ustalenia na wniosek użytkownika wieczystego wcześniejszego terminu zapłaty. 

 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 rok od 

przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego 

oraz państwowej osoby prawnej, jeżeli ww. podmiot odnotował spadek obrotów gospodarczych w 

następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w 

których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod 

warunkiem: 

1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na 

prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu, tj. 

przed dniem 31 stycznia 2021 roku; 

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku. 

 

Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa 

za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 roku następujących po miesiącu, w którym dokonano 

zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1 poniżej, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych 

na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od 

przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego 

oraz państwowej osoby prawnej, jeżeli ww. podmiot odnotował spadek obrotów gospodarczych w 

następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem: 

1) zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych 

trzech miesięcy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu 
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administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której 

ustanowiono trwały zarząd, przed upływem terminu do ich wniesienia; 

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku. 

 

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

ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku do dnia 

poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, 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 

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

kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień 

dokonania zgłoszenia 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. 

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia oświadcza: 

1) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; 

2) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku; 

3) że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Na żądanie właściwego organu podmiot dokonujący zgłoszenia przedstawia w terminie 30 

dni od dnia otrzymania żądania dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia mu 

pomocy. Podmiot dokonujący zgłoszenia przedstawia również informacje dotyczące wnioskodawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, 
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zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień 

dokonania zgłoszenia. 

 

Na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w 

drodze uchwały, postanowić o: 

1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej 

odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości, wykorzystywanej 

do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 rok od przedsiębiorcy, organizacji 

pozarządowej, podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego oraz państwowej osoby 

prawnej, jeżeli ww. podmiot odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19; 

2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie 

przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 roku 

następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub 

użytkowania zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej 

odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości, wykorzystywanej 

do prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu 

prowadzącego działalność pożytku publicznego oraz państwowej osoby prawnej, jeżeli ww. podmiot 

odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

Ww. przepisy stosuje się do należności z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w 

okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu 

COVID-19. 

 

9) Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego 
 
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza kolejne zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 

wpływają na należyte wykonanie tej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części, 
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2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

 

W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający, w uzgodnieniu z 

wykonawcą, może dokonać ww. zmiany umowy. 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie 

może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej 

umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu 

przedawnienia roszczenia zamawiającego z tytułu kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ ww. terminów może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

W przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19 albo w okresie 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile 

wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego 

ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez 

zamawiającego; 
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2) upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

Obliczając terminy, o których mowa powyżej, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

 

Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych, stosuje się przepisy tej ustawy z następującymi zmianami: 

a) zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium niezależnie od wartości zamówienia; 

b) zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie 

zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W takim przypadku: 

- zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej 

części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

- zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

c) w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 

miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w 

częściach zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową 

wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

d)  zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości 

większej, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione 

przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający 

opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

e) zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po 

wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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10) Zmiany dotyczące możliwości uelastycznienia czasu pracy i możliwość zawarcia 

porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z umów o pracę 

 

Zgodnie z art. 15 zf Tarczy antykryzysowej 1.0: „1. 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., dopuszczalne jest: 

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 

133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego; 

2) 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; 

3) 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.” 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerza definicję spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu ww. 

przepisu, przez który rozumie się również zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i 

przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie 

wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 roku do dnia poprzedzającego 

dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanego odpoczynku lub o podjęciu 

działań w celu zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub 

porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z 

umów o pracę, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc 

bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytimjyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytimjyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytimjyg4
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przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. Za spadek obrotów gospodarczych nie 

uważa się jednak sytuacji, gdy iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży 

towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, 

wynosi mniej niż 0,3. 

 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie na podstawie Tarczy 

antykryzysowej 1.0, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia. 

 

11) Zmiany dotyczące świadczenia postojowego 
 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15zq ust. 1 Tarczy antykryzysowej 1.0: „Osobie: 

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej "osobą prowadzącą 

pozarolniczą działalność gospodarczą", 

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie 

z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę 

o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną" 

- przysługuje świadczenie postojowe.”  

 

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 4.0 zmianie uległ sposób składania wniosku o świadczenie 

postojowe. Może być on złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 
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Dodatkowo Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe 

bezpośrednio przez zleceniobiorcę, w przypadku odmowy złożenia takiego wniosku przez 

zleceniodawcę. W takim przypadku 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 albo paszportu, 

c) adres do korespondencji osoby uprawnionej; 

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

instrumentu płatniczego; 

3) oświadczenie osoby uprawnionej, potwierdzające: 

a) odmowę złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniodawcę,  

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

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

prowadzeniu działalności, 

d) 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, 

e) niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów 

z innych umów cywilnoprawnych; 

4) dane zleceniodawcy: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

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

c) adres do korespondencji; 

5) kopię umów cywilnoprawnych. 

Ww. oświadczenia osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 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. 
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12) Zmiany dotyczące dofinansowania przez Starostę części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 

 

Na mocy Tarczy antykryzysowej 1.0 Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać: 

- przedsiębiorcy, 

- organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła zasady wypłacania ww. dofinansowania. Dofinansowanie będzie 

wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku dotyczących: 

- zatrudnionych pracowników objętych wnioskiem; 

- wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne. 

Przedsiębiorca, organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku jest obowiązany 

poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie ww. danych, mających 

wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania 

informacji o jej wystąpieniu. W przypadku zmiany ww. danych powiatowy urząd pracy ustala wysokość 

następnej transzy z uwzględnieniem tych zmian. 

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową o dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne, rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia 

stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie- obowiązek 

zwrotu dofinansowania jest wyłączony. W przypadku gdy na miejsce tego pracownika zostanie 

zatrudniona inna osoba zostaje ona objęta ww. umową. 

 

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wyłączona została 

możliwość złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania pracy przez pracowników. 
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Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej 

na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia 

społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

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

 

13) Zmiany dotyczące dofinansowania przez Starostę części kosztów prowadzenia 

działalności  

 

Na mocy Tarczy antykryzysowej 1.0 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. 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła następujące zmiany: 

- wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze 

względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wcześniej 

wniosek ten był składany do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

- dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania 

na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. 

 

14) Zmiany dotyczące pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 
 

Zgodnie z art. 15zzd Tarczy antykryzysowej 1.0: „W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-

19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność 

gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku”. 

 

Dotychczas ww. pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod 

warunkiem, że prowadził on działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0 zmianie uległy warunki umorzenia pożyczki, tj. ulegnie ona 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzga2dgltqmfyc4nbzhaytonjxgq
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umorzeniu z mocy prawa jeżeli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 

okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki przestał być wymagany.  

 

Dodatkowo po nowelizacji środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

 

15) Pożyczka dla organizacji pozarządowej oraz podmiotu prowadzącego działalność 

pożytku publicznego  

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 rozszerzyła krąg podmiotów, którym starosta może w celu przeciwdziałania 

negatywnym skutkom COVID-19 na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy 

jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub 

statutowej o organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.  

 

Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub ww. podmiot składa do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% 

przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub ww. podmiotu w 

poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja 

pozarządowa lub ww, podmiot przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów 

osiągniętych w poprzednim roku bilansowym. 

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 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. Rada Ministrów 

może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki 

mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 

skutki nimi wywołane. 
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Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub 

podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, będzie prowadzić działalność przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki pochodzące z pożyczki nie 

podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

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

 

16) Zmiany dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS 
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Płatnika 

składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa 

się za niezalegającego w opłacaniu ww. składek należnych za okres wskazany w tym wniosku. 

 

Wniosek ten może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. Zmiana ta dotyczy również wniosku o 

odstąpienie od pobierania przez ZUS odsetek za zwłokę. 

 

17) Wydłużenie okresu ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wydłuża o 6 miesięcy okres ważności zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, których ważność 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem 

wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu 

ważności zezwolenia. 
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18) 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 Tarczy antykryzysowej 4.0 został przedłużony: 

1. termin do złożenia informacji o cenach transferowych: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 roku – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 

roku do dnia 30 września 2020 roku; 

2) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 roku do 31 

stycznia 2021 roku; 

2. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 roku – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 

roku do dnia 30 września 2020 roku; 

2) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 roku do 31 

stycznia 2021 roku; 

 

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej 

dokumentacji cen transferowych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia. 

 

19) Zmiany dotyczące map do celów projektowych  
 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany dotyczące map do celów projektowych. W okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się 

wykorzystywanie w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych 

oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

o pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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4. Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych 
 
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020): „Jeżeli 

strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, 

przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po 

upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub 

rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do 

dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.”  

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawęża krąg podmiotów, które mogą żądać odsetek ustawowych na 

podstawie ww. przepisu do wierzycieli, którzy nie są dużymi przedsiębiorcami.  

 

5. Zmiana ustawy Prawo przedsiębiorców 
 
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) dotyczące sposobu przeprowadzenia kontroli. 

Zgodnie z nowododanym art. 51 ust. 3a ww. ustawy:  

„Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w 

sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej.” 

 


