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PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY 

Regulacje Tarczy Antykryzysowej (ustawa o COVID-19) 

 

Drodzy Przedsiębiorcy, 

W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa, a wraz z 

nią ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana „ustawą o 

COVID-19”). 

Powyższy akt prawny liczy prawie 100 stron i przewiduje szereg rozwiązań i regulacji, które mają na 

celu osłabienie negatywnych skutków gospodarczych wprowadzonego stanu epidemii w związku z 

walką z COVID-19. 

W związku z powyższym Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Pan Grzegorz Benedykciński polecił 

mi przygotowanie dla Państwa poradnika, który stanowiłby „pierwszą pomoc” dla przedsiębiorcy w 

odnalezieniu się w gąszczu nowych przepisów prawnych.  

Opracowanie, które przekazuję w Państwa ręce, ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian i 

nowych rozwiązań prawnych, które z punktu widzenia prowadzonego przez Państwa biznesu uznałam 

za najistotniejsze. W poradniku opisałam więc instytucje mające na celu wsparcie przedsiębiorców i 

ochronę miejsc pracy, nowe zwolnienia i ulgi oraz sytuacje, w których następuje odroczenie lub 

zawieszenie terminów niektórych obowiązków prawnych, a także zmiany na nowo kształtujące 

istniejące stosunki prawne. Dla ułatwienia korzystania przez Państwa z opracowania, przy 

omawianych zagadnieniach powołałam podstawę prawną, a na końcu poradnika zamieściłam link do 

potrzebnych wniosków oraz do ustawy o COVID-19, co pozwoli w szybki sposób znaleźć szczegóły 

regulacji, która Państwa zainteresuje. 

Mam nadzieję, że przygotowany dla Państwa skrypt będzie pomocny w zrozumieniu nowej ustawy, 

ale przewrotnie życzę Państwu, abyście w jak najmniejszym stopniu musieli korzystać z rozwiązań 

antykryzysowych. 

 

Katarzyna Klonowska 

Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim 
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I Wsparcie dla przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy 

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

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

Jednorazowa wypłata dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie to przysługiwać będzie w 

wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie 

będzie podlegało oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie 

będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  

Prawo do świadczenia będzie przysługiwało z tytułu przestoju ekonomicznego (w następstwie 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego), które trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym 

składany jest wniosek o świadczenie, pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku o przyznanie świadczenia nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł x 300% = 15 681 

zł). Świadczenie będzie przysługiwało, jeśli osoby te rozpoczęły prowadzenie działalności przed 

1 lutego 2020 r. i nie zawiesiły działalności gospodarczej, a ich przychód z prowadzenia tej 

działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego uległ obniżeniu o co najmniej 

15%. Prowadzący działalność gospodarczą, dla których mają zastosowanie przepisy dotyczące 

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia 

sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od 

towarów i usług będą mieli prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego 

wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego 

przychodu. Świadczenie przysługiwać będzie także osobom, które zawiesiły prowadzenie działalności 

gospodarczej po 31 stycznia 2020 r. 

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów agencyjnych, umów 

zlecenia (innych umów o świadczenie usług) i umów o dzieło, będą miały prawo do świadczenia 

postojowego, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r., a przychód w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł x 300% = 15 681 

zł). Gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym został złożony wniosek wyniesie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe będzie przysługiwało w wysokości sumy 

wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Osobie wykonującej umowę 

zlecenia świadczenie postojowe nie przysługuje, jeżeli zleceniodawca otrzymał pomoc na wypłatę 

wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym 

wywołanym COVID-19. 
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Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku 

zainteresowanego, złożonego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został 

zniesiony stan epidemii. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany 

jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. 

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) 

Przysługuje w przypadku spadku obrotów rozumianych jako 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, i polega na: 

1) dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców; dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie: 

a) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika, 

b) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika, 

c) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 

90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika; 

dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane również na osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z ustawą – Kodeks cywilny 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 

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

zatrudnionej przez osobę fizyczną; dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, 
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po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników 

objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie będzie 

wypłacane; przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników 

objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu 

dofinansowania; w przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu 

dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty; wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi 

dokumentami przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu 

na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy; przysługuje na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące na podstawie umowy zawartej ze starostą; 

2) dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy 

spadek obrotów wyniesie: 

a) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie, 

b) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie, 

c) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie.  

dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

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

wypłacane; przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez 

okres równy temu okresowi, zaś w przypadku niewywiązania się z tego warunku będzie 

obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie proporcjonalnej do okresu 

nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty; wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami przedsiębiorca będzie 

składał 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; przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące na podstawie umowy 

zawartej ze starostą. 

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

zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 
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3. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

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

19) 

Polega na dofinansowaniu wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia lub na dofinansowaniu wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru 

czasu pracy (obniżyć wymiar czasu pracy można tylko o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 

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

wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia, oraz na otrzymaniu środków na opłacanie składek ZUS 

należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, w przypadku wystąpienia spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadki te dotyczą sprzedaży towarów lub 

usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych 

obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z 

analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, lub nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów 

z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów 

z miesiąca poprzedniego. 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 brutto w gospodarce narodowej w 2020 

r. (15 681 zł). Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym między pracodawcą i zakładową 

organizacją związkową, a w przypadku jej braku, z przedstawicielem pracowników, którego kopię 

przesyła się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni. 

Wsparcie przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań 

podatkowych i składek ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r. i w stosunku do którego istnieje brak 

przesłanek do ogłoszenia upadłości. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w 

odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony 

miejsc pracy. 

4. Dofinansowanie mikroprzedsiębiorców poprzez udzielenie pożyczki na 

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

Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 

dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. 

Pożyczka będzie udzielana jednorazowo na podstawie umowy zawartej ze starostą ze środków 

Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś jej oprocentowanie 
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będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez 

Narodowy Bank Polski. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym 

okresie karencji. 

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 

przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.  

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

urzędu. 

5. Przedłużenie kredytów dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców 

(art. 31f ustawy o COVID-19) 

Stworzenie możliwości przedłużenia (utrzymania) kredytów obrotowych uprzednio udzielonych przez 

banki klientom, którzy po dniu 30 września 2019 r. byli poddani procesom oceny kredytowej. 

Instytucja ta daje możliwość obliczenia zdolności kredytowej firmy w oparciu o dane finansowe z 

końca ubiegłego roku, dzięki czemu gorsze wyniki spowodowane epidemią nie będą miały wpływu na 

ocenę zdolności kredytowej klienta.  

Dzięki temu banki uzyskały możliwość przedłużenia lub innych modyfikacji warunków umów 

kredytów lub pożyczek uprzednio udzielonych takim przedsiębiorcom, nie później jednak niż przed 

dniem 8 marca 2020 r. W każdym przypadku modyfikacja warunków finansowania będzie 

przedmiotem uzgodnienia między bankiem a kredytobiorcą, przy czym założeniem jest, iż nie będzie 

ona prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.  

6. Poręczenia i gwarancje BGK dla średnich i dużych firm (art. 15zzzd 

ustawy o COVID-19) 

Jest to rozwiązanie umożliwiające Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielanie, związku ze 

skutkami choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 

zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności 

finansowej oraz utworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych. 

BGK będzie udzielał takich poręczeń i gwarancji we własnym imieniu i na własny rachunek. 

Podstawowe warunki udzielania ww. poręczeń i gwarancji to: 

- poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną, 

- do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach, określający iż poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry 

oznaczonej, 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/dane
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- poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu 

objętego poręczeniem lub gwarancją, 

- poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek średniego lub dużego przedsiębiorcy. 

7. Dodatkowe ubezpieczenia obrotu handlowego przez KUKE (art. 8 ustawy 

o COVID-19) 

Przepis rozszerza i otwiera katalog instrumentów i przypadków, które mogą zostać ubezpieczone 

przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i przewiduje objęciem 

ubezpieczeniem eksportowym: 

- kredytów udzielanych przedsiębiorcom zależnym w sytuacjach, gdy ubezpieczenie takie będzie 

dotyczyć bezpośrednio sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez przedsiębiorcę zależnego 

- kredytów obrotowych i inwestycyjnych, jak również innych instrumentów o charakterze 

finansowym wskazanych w ustawie, udzielanych na cele dokonania lub rozszerzenia inwestycji 

zagranicznych przedsiębiorców krajowych za granicą. 

8. Zwiększenie dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (art. 

17 ustawy o COVID-19) 

Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 

niepełnosprawnych: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

z 1125 zł na 1200 zł w przypadku osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; odpowiednie 

podwyższenie dodatku do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł. 

9. Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy (art. 15zf ustawy o COVID-

19) 

Polegają na wprowadzeniu dla pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych na 

skutek COVID-19, niezalegających w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek ZUS do końca 

trzeciego kwartału 2019 r., możliwości: 

a) ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce 

wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego 

do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin); 

b) zawarcia 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; 
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c) zawarcia 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, zawartym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku 

jej braku, z przedstawicielem pracowników, którego kopię przesyła się właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni.  

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

ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów 

wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 

dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub nie mniej niż 

25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

II Zwolnienia i ulgi 

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

31zs, art. 31zt ustawy o COVID-19) 

Zwolnienie płatników składek, bez względu na poziom przychodów, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. 

zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, z opłacenia składek zarówno na 

ubezpieczenia społeczne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj), co 

oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r. W przypadku osób 

prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie będzie 

przysługiwało, jeśli przychód z prowadzonej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 

jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy od 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Zwolnieniu 

będą podlegały należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej tą osobę najniższej podstawy 

wymiaru tych składek. 

Warunkiem zwolnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. 

Zwolnienie ze składek będzie odbywało się w trybie umorzenia. 

Okres tych 3 miesięcy będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach 

ubezpieczonych. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu 

ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie chorobowe, 

przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na 
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ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia 

chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Zasadę 

ciągłości zastosowano także w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  

2. Zwolnienia i ulgi w zakresie prawa podatkowego  

a) jednorazowe odliczenie straty poniesionej przez podatników CIT i PIT w 2020 r. (nie więcej jednak 

niż o kwotę 5 mln zł), w związku z COVID-19, od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r., pod 

warunkiem osiągnięcia w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 

proc. (art. 4 i art. 6 ustawy o COVID-19); 

b) podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT w odniesieniu do określonych zapomóg, 

świadczeń i dopłat, tj.: 

 z 1000 zł do 3 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych 

z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym 

do tej organizacji, 

 z 6 000 zł do 10 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg, o których mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż 

fundusz socjalny, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), fundusze związków 

zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, 

 z 1 000 zł do 2 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. świadczeń, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub 

innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń 

pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, 

o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych 

w całości ze środków ZFŚS; 

 z 2 000 zł do 3 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. dopłat do 

zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż 

fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego 

ministra (art. 4 ustawy o COVID-19); 

c) zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń postojowych otrzymanych na podstawie ustawy o 

COVID–19 oraz świadczeń polegających na wyżywieniu i zakwaterowaniu pracowników w 

przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania „infrastruktury krytycznej” 
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(m.in. zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa; sieci teleinformatycznych, zaopatrzenie 

w wodę, transportowe) (art. 4 ustawy o COVID-19); 

d) możliwość odliczenia od dochodu, bez limitu, darowizn przekazanych w 2020 r. na 

przeciwdziałanie COVID–19 na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji 

Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych; dla 

darowizny przekazanej: do końca kwietnia – 200%, w maju – 150%, od czerwca do września – 100% 

(art. 4, art. 6 i art. 23 ustawy o COVID-19); 

e) wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów pod 

warunkiem poniesienia przez podatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z 

COVID-19 i osiągnięcia w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 

50 proc. (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do 

uzyskanych w tym roku średnich przychodów) – ulga nie dotyczy dłużników, którzy rozpoczęli 

działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów lub rozpoczęli 

prowadzenie działalności w 2020 r. (art. 4 i art. 6 ustawy o COVID-19); 

f) możliwość rezygnacji w ciągu roku podatkowego z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za okres 

od marca do grudnia 2020 r., pod warunkiem poniesienia przez podatnika negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych w związku z COVID-19 i - w przypadku małych przedsiębiorców - osiągnięcia w 

poprzednim roku podatkowym przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) do kwoty 2 mln euro; w 

przypadku pozostałych podatników – organ, na ich wniosek, ogranicza pobór zaliczek na podatek, 

jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach 

podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub 

zysku przewidywanego na dany rok podatkowy (art. 4 i art. 6 ustawy o COVID-19); 

g) jednorazowe dokonanie przez podatników odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 

środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 (w szczególności takich jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną 

odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny 

rąk), i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 

2020 roku (art. 4 i art. 6 ustawy o COVID-19); 

h) możliwość odliczenia również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki przez podatnika 

kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem 

jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 4 i art. 6 ustawy o 

COVID-19); 

i) możliwość stosowania stawki podatku 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 

trakcie roku podatkowego do opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności 
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intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 (art. 4 i art. 6 ustawy o 

COVID-19); 

j) zwolnienia, za część roku 2020, od 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 - na podstawie uchwały rady gminy (art. 15p ustawy o COVID-

19); 

k) zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na 

raty podatku lub składek ZUS na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu 

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

(podstawa prawna: art. 15za ust. 1 i art. 15zb ustawy o COVID-19); 

l) zaniechanie w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – na 

podstawie rozporządzenia ministra ds. finansów publicznych (art. 15za ust. 2 ustawy o COVID-19). 

III Odroczenie i zawieszenie terminów niektórych obowiązków 

1. Przesunięcia terminów w zakresie prawa podatkowego 

a) składanie nowego pliku JPK VAT przez dużych przedsiębiorców (deklaracja wraz z ewidencją) – 

wydłużenie z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r. (art. 58 ustawy o COVID-19); 

b) nowe matryce VAT - wydłużenie z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r. (art. 63 ustawy o COVID-19); 

c) zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście – wydłużenie z 3 do 

14 dni (art. 15zzn ustawy o COVID-19); 

d) wprowadzenie kas online dla usług gastronomicznych, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych 

paliw stałych - wydłużenie z 1 lipca do 1 stycznia 2021 r. 

e) wiążące informacje stawkowe (WIS) - wydane przed 1 lipca 2020 r. będą wiązały organy 

podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. (art. 63 ustawy o 

COVID-19); 

f) przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. stosowania przepisów rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. 

w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych (art. 63 ustawy o COVID-19); 

g) wydłużenie do 1 czerwca 2020 r. zapłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień 2020 r.: 

– przez pracodawcę od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a także  

– płatnika potrącającego zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw 

majątkowych, 
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jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (art. 52o ustawy o 

COVID-19); 

g) złożenie deklaracji PIT i zapłata podatku po 30 kwietnia, ale nie później niż do 31 maja 2020 r., bez 

sankcji prawnych (art. 15zzj ustawy o COVID-19); 

i) złożenie zeznania CIT-8 oraz zapłata podatku – wydłużenie do 31 maja 2020 r. (do 31 lipca 2020 r. 

dla NGO); 

j) 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); 

k) raportowanie o schematach podatkowych krajowych (MDR) – terminy nie rozpoczynają się, a 

rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca do dnia odwołania epidemii, nie dłużej jednak 

niż do 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od 1 lipca 2020 r.) (art. 31y ustawy o COVID-19); 

l) zakończenie inwentaryzacji, sporządzenie sprawozdań finansowych i zatwierdzenie sprawozdań 

finansowych – wydłużenie terminu w drodze rozporządzenia ministra ds. finansów: 

- dla jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące 

- dla pozostałych jednostek – o 3 miesiące 

ł) zapłata podatku od przychodów z budynków za okres od marca do maja 2020 r. - wydłużenie do 20 

lipca 2020 r. (zarówno w PIT jak i w CIT) dla osób, które poniosły w danym miesiącu negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i u których wszystkie przychody (nie tylko z 

budynków) będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego; 

m) wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej – wydłużenie z 1 lipca do 1 stycznia 2021 r. (art. 

46 ustawy o COVID-19); 

n) trzymiesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych – 

przedłużenie o 3 miesiące (z możliwością przedłużenia o dalsze okresy, maksymalnie do 3 miesięcy, 

przez ministra ds. finansów publicznych) (art. 31g ustawy o COVID-19); 

o) możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek toczących się postępowań podatkowych oraz 

kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz wstrzymania administracyjnego postępowania 

egzekucyjnego należności pieniężnych, a także możliwość odstąpienia od niektórych czynności w 

trakcie kontroli celno-skarbowej (art. 15zzk, art. 31zj ustawy o COVID-19); 

p) zapłata rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu – przedłużenie na 

podstawie uchwały rady gminy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., dla wskazanych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15q ustawy o COVID-19); 
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2. Przesunięcia terminów w zakresie innych dziedzin prawa 

a) 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); 

b) obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych CRBR 

(ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) – wydłużenie do 13 lipca 2020 r. dla spółek 

założonych przed 13 października 2019 r. (art. 52 ustawy o COVID-19); 

c) Pracownicze Plany Kapitałowe w średnich przedsiębiorstwach (art. 54 ustawy o COVID): 

– wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK z 24 kwietnia do 27 października 2020 r. 

- wydłużenie terminu na zawarcie umów o prowadzenie PPK z 11 maja do 10 listopada 2020 r. 

d) wejście w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i 

konsumentów – wydłużenie z 1 czerwca do 1 stycznia 2021 r. (art. 62 ustawy o COVID-19); 

e) przełożenie terminu wykonania badań urządzeń technicznych (m.in. okresowych badań 

technicznych), z zachowaniem możliwości eksploatacji tych urządzeń przez maksymalny okres 

kolejnych 6 miesięcy; na wniosek eksploatującego po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia; 

(art. 28 ustawy o COVID-19) 

f) odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów 

pomiarowych, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; na wniosek podmiotu uprawnionego wraz ze 

złożeniem stosownego oświadczenia (art. 29 ustawy o COVID-19); 

g) sporządzenie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej – wydłużenie do 31 grudnia 

2020 r. (art. 42 ustawy o COVID-19) ; 

h) 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); 

i) przedłużenie obowiązku uzyskania licencji pośrednictwa w przewozie osób na maksymalny okres 

do 30 września 2020 r., z jednoczesnym zwolnieniem taksówkarzy z obowiązku odbierania zleceń 

wyłącznie od pośredników posiadających licencję (art. 31r i art. 56 ustawy o COVID-19); 

j) przedłużenie ważności  wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność 

upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., i zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych, nie 

dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii (art. 1 pkt 11 i art. 31m ustawy o 

COVID-19); 

k) wydłużenie okresu obowiązywania wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców; 

wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz 
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przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii; wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt 

czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu) (art. 15z, art. 15zd, art. 15zzq 

ustawy o COVID-19); 

3. Bieg i zawieszenie terminów prawa administracyjnego oraz procesowych 

i sądowych 

a) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:  

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,  

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,  

3) przedawnienia,  

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i 

wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,  

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,  

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego 

rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na 

wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (art. 15zzr ustawy o COVID-19). 

b) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

bieg terminów procesowych i sądowych w:  

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,  

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

c) bieg terminu:  

1) na milczące załatwienie sprawy,  
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2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia 

albo in-nego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, 

dokonania czyn-ności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,  

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem 

interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15zzs ustawy o COVID-19). 

IV Nowe instytucje prawne 

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (art. 4 i art. 4a ustawy o COVID-19) 

Przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym 

oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, 

to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką 

nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie 

przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

Przysługuje również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej 

placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19. 

2. Zmiany w zakresie umów najmu lokali 

a) ochrona najemców lokali poprzez: 

- przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu do dnia 30 

czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego wynajmującemu najpóźniej w 

dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy; 

- niedopuszczalność wypowiedzenia najemcy umowy najmu lokalu oraz wysokości czynszu za lokal 

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.; (art. 31s ustawy o COVID-19) 

b) regulacje dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - w okresie 

obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają 

wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą 

dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej; uprawniony do używania powierzchni 
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handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia 

obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony 

o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu; 

postanowienia powyższe przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie 

oferty (art. 15ze ustawy o COVID-19). 

3. Zmiany w zakresie innych dziedzin prawa 

a) zamówienia publiczne – możliwość modyfikacji umów i dostosowania ich do warunków 

panujących w związku z COVID-19 i wyłączenie naliczania kar umownych (art. 15r ustawy o 

COVID-19); 

b) 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); 

c) zakaz handlu w niedziele – nie obowiązuje w niedziele nieświąteczne w okresie obowiązywania 

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

odwołaniu w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na 

rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania 

pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (art. 15i ustawy o COVID-19); 

d) przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej – możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy 

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

e) obowiązek przekazania informacji do ZUS o zawarciu umowy o dzieło - płatnik składek lub osoba 

fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 

zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie 

wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej umowy (art. 22 ustawy o COVID-19). 

 

Podstawa prawna – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) 

 

Ważne linki: 

Link do ustawy o COVID-19: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf 

Link do strony z wnioskami ws COVID-19: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#wnioski 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
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