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AKTUALIZACJA PORADNIKA DLA PRZEDSIĘBIORCY 

Regulacje Tarczy Antykryzysowej 2.0 (ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia) 

 

Tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), 

która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., wprowadziła (1) zasady udzielania wsparcia 

finansowego przedsiębiorcom, których działalność została zagrożona na skutek wprowadzonych 

zakazów oraz ograniczeń z powodu COVID-19 (Tzw. Tarcza Finansowa), oraz (2) liczne zmiany i 

nowe rozwiązania głównie w Tarczy Antykryzysowej 1.0, ale także w innych aktach prawnych.   

W niniejszym opracowaniu przedstawiłam ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach Tarczy 

Finansowej wraz z podaniem linku do strony internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu, na której 

znajdują się potrzebne informacje i wnioski, oraz zmiany w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i nowe 

instytucje prawne. 

Katarzyna Klonowska 

Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim 

 

  

https://sip.lex.pl/#/act/18981464/2754397/szczegolne-instrumenty-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-co-v-2?keyword=18966440%20OR%2018981478%20OR%2018972567%20OR%2018975967%20OR%2018975966%20OR%2018975968%20OR%2018981464&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18981464/2754397/szczegolne-instrumenty-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-co-v-2?keyword=18966440%20OR%2018981478%20OR%2018972567%20OR%2018975967%20OR%2018975966%20OR%2018975968%20OR%2018981464&cm=SREST
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I Tarcza Finansowa - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

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

(Dz. U. poz. 695) 

1. Stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa (spadek obrotów gospodarczych) 

jest następstwem wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się COVID-19, z wyłączeniem 

przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz wobec których otwarte zostało 

postępowanie restrukturyzacyjne. 

2. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w postaci różnych form 

instrumentów finansowego wsparcia, w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia, leasing oraz 

inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. 

3. Wsparcie będzie udzielane 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. 

4. Wielkość oraz rodzaj wsparcia będą uzależnione od faktycznych skutków finansowych, 

poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. 

5. Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, może być 

prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności. Terminy 

na złożenie wniosku lub zawarcie umowy mogą być przedłużane przez ARP. 

6. Wsparcia udziela się na wniosek, do którego przedsiębiorca dołącza oświadczenie o jego trudnej 

sytuacji finansowej oraz informację o planowanych przez przedsiębiorcę działaniach w celu 

ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.  

7. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

Braki formalne należy uzupełnić w terminie 5 dni. 

8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, ARP w terminie 5 dni zawiera z przedsiębiorcą umowę 

wsparcia. 

9. Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i 

przekazania ARP przez przedsiębiorcę wymaganych zabezpieczeń. 

10. Potrzebne informacje oraz wnioski zamieszczone są na stronie https://www.arp-tarcza.pl/. 

https://sip.lex.pl/#/act/18981464/2754397/szczegolne-instrumenty-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-co-v-2?keyword=18966440%20OR%2018981478%20OR%2018972567%20OR%2018975967%20OR%2018975966%20OR%2018975968%20OR%2018981464&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18981464/2754397/szczegolne-instrumenty-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-co-v-2?keyword=18966440%20OR%2018981478%20OR%2018972567%20OR%2018975967%20OR%2018975966%20OR%2018975968%20OR%2018981464&cm=SREST
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II Zmiany w Tarczy Antykryzysowej 1.0 

1. Świadczenie postojowe (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, 

Art.  15zua, art. 15zv, art. 15zw i art. 15zx ustawy o COVID-19) 

Zmiany:  

- Zniesiono limit przychodu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; 

- Wprowadzono możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia, na podstawie oświadczenia, że sytuacja 

materialna nie uległa poprawie; 

- Osobie wykonującej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie przysługuje, jeżeli 

umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 

Zmiany te stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od dnia 1 

kwietnia 2020 r. 

 

2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia 

działalności przez samozatrudnionych na podstawie umowy zawartej ze starostą 

(art. 15zzb i art. 15zzc ustawy o COVID-19) 

Zmiany: 

- świadczenie przysługuje od miesiąca, a nie od daty złożenia wniosku; 

- przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową tylko 

przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie; 

- przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej tylko przez okres, na który 

przyznane zostało dofinansowanie; 

- zniesiono obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. 

Zmiany te stosuje się również do dofinansować udzielonych do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 18 

kwietnia 2020 r. 

 

3. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 

okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy (art. 15g ustawy o COVID-19) 

Zmiana - świadczenie przysługuje od miesiąca, a nie od daty złożenia wniosku; 

Zmianę stosuje się również do umów zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 18 kwietnia 

2020r. 
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4. Dofinansowanie mikroprzedsiębiorców poprzez udzielenie pożyczki na 

podstawie umowy zawartej ze starostą (art. 15zzd ustawy o COVID-19) 

Zmiany: 

- Dostępna również dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników; 

- Możliwość umorzenia pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące zamiast obowiązku 

utrzymania zatrudnienia; 

Nowość - przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o 

PIT i CIT. 

Zmiany stosuje się również do pożyczek udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 18 

kwietnia 2020 r. 

5. Przedłużenie kredytów dla przedsiębiorców (art. 31f ustawy o COVID-19) 

Zmiana – obecnie regulacja ta dotyczy już wszystkich przedsiębiorców (włącznie z dużymi) i 

organizacji pozarządowych.  

6. Zwolnienie ze składek ZUS (art. 31zo, art. 31zp, art. 31zq, art. 31zr, art. 31zs, 

art. 31zt ustawy o COVID-19) 

Zmiany: 

- zwolnienie dotyczy obecnie płatnika składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik:  

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (nadal 100% składek), albo 

Nowość - zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – ale w tym przypadku 

zwolnienie obejmuje 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek.  

Możliwość zwrotu opłaconej składki ZUS za marzec. 

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi. 

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

przychodu w rozumieniu przepisów o PIT i CIT. 

7. Złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) – wydłużenie do 30 września 2020 

r. (dotyczy podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.) (art. 31z ustawy o COVID-19); 

Nowość: 
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- przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych; 

- przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych. 

 

8. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności – wydłużenie z 31 marca do 30 czerwca 2020 

r. (art. 15j i art. 53 ustawy o COVID-19); 

Nowość - minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty 

(art. 15j ustawy o Covid i art. 62 ustawy o instytucjach wsparcia). 

 

9. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności 

zorganizowania z powodu epidemii imprezy turystycznej lub innego wydarzenia 

(dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, 

sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy; po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat albo otrzyma voucher do 

wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie (art. 15k, 

art. 15zp i art. 31h ustawy o COVID-19); 

Nowość – rozszerzono krąg podmiotów o przedsiębiorców zajmujących się udostępnianiem 

pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy.    

10. Bieg i zawieszenie terminów procesowych i sądowych 

Zmiana- Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych nie 

dotyczy m.in. terminów: 

1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane, przez wskazane organy; 

2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez wskazane organy; 

3) składania wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania gminy; 

4) wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) podjęcia uchwały przez radę gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących; (art. 15zzs ustawy o COVID-19); 

Nowość -  wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie terminów na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości dłużnika, której podstawa 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 biegnie na nowo; jeżeli stan 
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niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. 

11. Kodeks spółek handlowych - wprowadzenie możliwości odbywania posiedzeń zarządów, 

rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników Sp. z o.o. i S.A. z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów, w 

szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji (art. 15zzzr i art. 27 ustawy o COVID-

19); 

Nowość - rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa lub 

statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi 

sprzeciwu. 

12. Przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej – możliwość zmiany systemu lub rozkładu 

czasu pracy oraz polecenia pracy w godzinach nadliczbowych (art. 15x ustawy o COVID-19); 

Nowość – dodatkowo możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania w gotowości poza 

normalnymi godzinami pracy i polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę. 

 

III Nowe instytucje prawne 
 

1. Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej (z pewnymi wyjątkami) i wydłużenie terminu na ich przeprowadzenie do 

60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Art. 12e ustawy o 

COVID-19); 

2. Możliwość zmiany warunków umów będących podstawą dofinansowania zatrudniania i szkolenia 

osób niepełnosprawnych na podstawie aneksu zawartego ze starostą (Art.  15zzf
1
 ustawy o COVID-

19); 

3. Możliwość zmiany niektórych warunków umowy pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy 

na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez złożenie wniosku do 

pośrednika finansowego, z którym zawarto umowę  (Art. 15zzf
2 
ustawy o COVID-19); 

4. Przedłużenie terminu odczytu wskazania drogomierza po jego wymianie w przypadku, gdy termin 

ten upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - do dnia 

upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Art. 15zzzv 

ustawy o COVID-19); 

5. Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami 

(np. prawa jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy) w przypadku, gdy ważność tych dokumentów 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - do dnia 

upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  (Art. 15zzzw 

ustawy o COVID-19);  
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6. Przedłużenie ważności badania technicznego pojazdu należącego do osoby przebywającej na 

obowiązkowej kwarantannie lub poddanej leczeniu z powodu COVID-19 w przypadku, gdy termin 

badania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - do 7 

dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu 

umożliwienia dojazdu na badanie techniczne (Art. 15zzzx ustawy o COVID-19); 

7. Odstąpienie od zasady czynnego udziału stron w postępowaniach administracyjnych; udostępnianie 

akt sprawy i dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zdalne uczestnictwo w 

czynności w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa 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 

(Art. 15zzzzzn ustawy o COVID-19); 

8. Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek 

należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. - ze względów gospodarczych 

związanych z wystąpieniem COVID-19 (Art. 31zy
10 

ustawy o COVID-19); 

9. Przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu oraz pozwolenia czasowego i zalegalizowanych 

tablic rejestracyjnych - do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Art. 85 ustawy o szczególnych instrumentach 

wsparcia). 

 

 

Link do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia (Tarcza Antykryzysowa 2.0):  

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf 

 

 

 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf

