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CORE  
Coronavirus Info 

  

  

  

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ULGI I 

UŁATWIENIA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

PRZEWIDZIANE W RAMACH  

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 
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 (Dziennik Ustaw nr 568); 

oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dziennik Ustaw nr 695) 

WSPARCIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ  

1. Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych 

✓ wsparcie dostępne przez okres 3 miesięcy dla wszystkich przedsiębiorców 
spełniających następujące warunki: 

− u przedsiębiorcy wystąpi spadek obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
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o nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnychmiesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, 
w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 

o nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie 
wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadająceg po dniu 1 
stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku 
o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego; 

− niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS i 
Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r.; 

− brak przesłanek do ogłoszenia upadłości; 
− zawarcie porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy 

pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym; 
− mogą skorzystać też organizacje pozarządowe, państwowe osoby prawne; 
− dofinansowanie można otrzymać za okres od miesiąca złożenia wniosku 

a nie od daty dziennej jego złożenia; 

✓ wsparcie wypłacane w związku z okresem przestoju ekonomicznego lub 
obniżonym wymiarem czasu pracy  

➢ w odniesieniu do pracowników objętych przestojem ekonomicznym: 

− pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca 
wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 
niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy; 

− maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 
1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne 
należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat. 

➢ w odniesieniu do pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy: 

− przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 
20% nie więcej niż do 0,5 etatu a wynagrodzenie z tytułu 
obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego 
wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy o 
20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed 
jego obniżeniem; 

− maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 
2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne 
należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia; 
dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy. 
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➢ Operatorem usługi są Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

2. Dofinansowanie wynagrodzeń dla MŚP ze środków Funduszu Pracy 

✓ Dla firm zatrudniających do 250 pracowników, w których nastąpił spadek obrotów 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 
dwóch miesięcy w roku poprzednim) o co najmniej 30 %. 

✓ Wysokość wsparcia stanowi procent kwoty wynagrodzeń wraz z należnymi 
składkami ZUS i uzależniona jest od wysokości spadku obrotów (stosuje się 3 
progi spadku: 30 – 50 – 80%) 

✓ Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w podatkach oraz składkach ZUS do 
końca 3 kwartału 2019 r. 

✓ Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłacane w 
okresach miesięcznych. 

✓ obowiązek zatrudnienia pracowników, na których przedsiębiorca otrzymał 
dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie, w którym jest wypłacane 
dofinansowanie; 

✓ dofinansowanie można otrzymać za okres od miesiąca złożenia wniosku 
a nie od daty dziennej jego złożenia; 

✓ Operatorem usługi są Powiatowe Urzędy Pracy. 

3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i umów cywilnoprawnych 

✓ Możliwe ubieganie się niezależnie od wartości osiągniętego przychodu. 
✓ Będzie mogło być wypłacone nie więcej niż trzy razy. 
✓ Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie 

przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja 
materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. 

✓ Dla samozatrudnionych spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku musi wynosić minimum 15 proc. 

✓ W przypadku osób realizujących umowy cywilnoprawne warunkiem przyznania 
świadczenia po raz pierwszy będzie wykonywania umowy zawartej przed 1 
kwietnia 2020 r. 

✓ Operatorem usługi jest ZUS. 

4. Pożyczka z Funduszu Pracy 

✓ Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5.000,00 PLN ze stałym 
oprocentowaniem wynoszącym 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. 

✓ Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

✓ Dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, warunkiem 
umorzenia jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki. 

✓ Operatorem usługi są Powiatowe Urzędy Pracy. 
5. Pożyczki bankowe z gwarancją de minimis z BGK 
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✓ Mogą skorzystać mikro-, małe i średnie firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie 
miały zaległości w ZUS, US.; 

✓ Gwarancja de minimis obejmuje do 80 proc. kwoty kredytu; 
✓ Brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji; 
✓ Okres gwarancji wydłużony do 39 miesięcy; 
✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z 

prowadzonej działalności gospodarczej; 
✓ Lista banków udzielających pożyczek z gwarancją znajduje się na stronie: 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/ 

ULGI DOTYCZĄCE SKŁADEK ZUS I PODATKÓW 

 

1. Zwolnienie ze składek ZUS za marzec - maj 2020 r. 

✓ Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; 

✓ Dla firmy, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, 
zwolnieniem będzie objęte 100% łącznej kwoty składek. 

✓ W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 
50% łącznej kwoty składek. 

✓ Ze zwolnienia w wysokości 100% mogą skorzystać także samozatrudnieni z 
przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają 
składki tylko za siebie. 

✓ Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu 

składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących 

pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla 

których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.  

✓ W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników 

zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec 2020 r. będzie można 

również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. 

2. Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS 

✓ Każdy płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 

wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z 

tytułu składek. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzi działalność. Nie ma też 

znaczenia wielkość przedsiębiorstwa; 

✓ Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. 

✓ Możliwe jest odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od 

stycznia 2020 r.  

3. Zwolnienia i umorzone pożyczki zwolnione z podatku 

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
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✓ Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych nie 

są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, 

przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej 

wsparcie.  

NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE ORAZ ZMIANY W 

DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 

 

1. Prawo pracy 

✓ W czasie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących wykonywania okresowych, 

wstępnych badań lekarskich pracowników, obowiązki powinny jednak zostać 

wykonane nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustania w/w stanu; 

✓ Na okres stanu epidemii wprowadza się możliwość przeprowadzenia wstępnego 

obowiązkowego szkolenia BHP dla pracowników za pomocą środków 

elektronicznych z wyjątkiem m.in. pracowników na stanowisku robotniczym, oraz 

zawiesza się przeprowadzenie szkoleń okresowych które powinny zostać 

przeprowadzone w terminie 60 dni od dnia ustania tego stanu; 

✓ 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: 

• ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 

godzin, i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 

godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku 

dobowego;  

• zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu 

pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru 

czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy 

wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem 

czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; 

• zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z 

tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. 

2. Terminy prawa administracyjnego oraz inne terminy 
procesowe/materialnoprawne 
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✓ Nie rozpoczynają biegu albo ulegają zawieszeniu terminy prawa 

administracyjnego dotyczące m.in. ochrony prawnej przed sądem lub organem. 

 

✓ Zawieszeniu ulegają terminy sądowe i procesowe. 

3. Forma czynności prawnych/posiedzeń organów osób prawnych, spółek 

✓ Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej może zostać złożone w formie 

dokumentowej tj. w formie umożliwiającej ustalenie osoby składającej dane 

oświadczenie, czyli nie jest wymagany własnoręczny podpis albo podpis 

elektroniczny, nawet w przypadku gdy ustawa lub czynność prawna wymagała 

własnoręcznego albo elektronicznego podpisu.  

 

✓ Posiedzenia organów osób prawnych mogą odbywać się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez jednoczesnej obecności tych członków.  

  

✓ Ustawa wprowadza wiele zmian w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych 

poszerzając znacznie dotychczasowe zmiany umożliwiające obrady wszystkich 

organów spółek kapitałowych w formie środków komunikowania się na odległość. 

4. Najem 

✓ Umowa najmu lokalu której okres obowiązywania ustaje przed dniem 30 czerwca 

2020 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach 

dotychczasowych, co następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. 

Przedłużenie nie następuje w przypadku gdy w okresie poprzednich 6 miesięcy 

najemca zalegał z czynszem, innymi opłatami lub dopuścił się niektórych, 

wyraźnie w ustawie wskazanych naruszeń umowy najmu. 

✓ Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub 

wysokości czynszu, z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków wynikających z ustawy 

o ochronie praw lokatorów, a wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego złożone 

przed dniem wejścia w życie ustawy i upływające po tym dniu, ulega przedłużeniu 

do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy. 

5. Ogłoszenie upadłości 

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie stanu 

epidemii, a stan niewypłacalności powstał wskutek Covid-19, bieg 30 dniowego 

terminu do zgłoszenia takiego wniosku przez osoby zobowiązane (co do zasady 

zarząd spółki) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu i biegnie na 

nowo po ustaniu okresu epidemii, przy czym przyjmuje się domniemanie, że stan 

niewypłacalnosci powstaly w tym okresie jest spowodowany  Covid-19.  
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Core jest do Państwa dyspozycji, zakresie analizy obowiązujących 
przepisów antykryzysowych oraz wyboru najlepszych rozwiązań 
odpowiednich dla indywidualnych potrzeb każdej firmy. 

 

Jeszcze jakieś pytania? 

Prosimy o kontakt. 

Telefon: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
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