
TARCZA 1 

Propozycje  dla  prowadzących  działalność  gospodarczą,  w  tym
samozatrudnionych i małych firm, a także zleceniobiorców 

1.  Wakacje  od  składek  ZUS  dla  mikro  firm  i  samozatrudnionych.  Każdy,  kto  prowadzi
jednoosobową  działalność  gospodarczą  lub  zatrudnia  maksymalnie  9  osób,  może  liczyć  na
zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec, kwiecień i maj. Pokryje je 
państwo. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, a także osób
opłacających składki tylko za siebie, pod warunkiem, że ich przychód nie nie był wyższy niż 300
proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
w 2020 r.

2. Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Prowadzący jednoosobową
działalność  gospodarczą  (jdg)  przed  1  lutego,  ale  także  zleceniobiorcy,  w  tym  zarabiający  na
podstawie  umowy o  dzieło,  umowy agencyjnej  zawartej  przed  1  lutego,  a  także  osoby,  które
zawiesiły  jdg  po  21  stycznia  mogą  starać  się  o  tzw.  jednorazowe  świadczenie  postojowe
(nieoskładkowane i nieopodatkowane). Wyniesie ono:

2080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność (80 proc. minimalnego wynagrodzenia),
jeśli  ich  przychód  spadł  o  co  najmniej  15  proc.  w  stosunku  do  poprzedniego  miesiąca,  pod
warunkiem,  że  przychów  w  poprzednim  miesiącu  był  niższy  od  300  proc.  przeciętnego
wynagrodzenia, czyli ok. od 15 507 zł. Przychód zleceniobiorcy to kwota brutto na umowie, dla
samozatrudnionego wartość sprzedaży bez podatku VAT.
1300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT.

3.  Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy.  To jednorazowa pożyczki  na pokrycie  kosztów
mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili  działalność  gospodarczą  przed  dniem 1  marca  2020 r.
Pożyczka  w  wysokości  5  tys.  zł,  przyznawana  na  okres  nie  dłuższy  niż  12  miesięcy  z  6
miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca 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 będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.

4.  Maksymalne koszty kredytu.  Ustawa wprowadza  algorytm wyliczający koszty kredytu i  ich 
maksymalny  limit.  Łączne  pozaodsetkowe  koszty  kredytu  konsumenckiego  nie  mogłyby
przekroczyć wyższe niż 45 proc. wartości kredytu.

5. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej
w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

6. Przedłużenie  prawie  automatyczne  najmu.  Do  końca  czerwca  nie  będzie  można
wypowiedzieć umowy najmu. Te, które mają być rozwiązane po 31 marca będą z automatu
przedłużane  do  końca  czerwca  na  dotychczasowych  warunkach.  Wystarczy,  że  najemca
złoży wynajmującemu oświadczenie.
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Dofinansowanie do zatrudnionych, także zatrudnionych na umowach cywilnych

1.  Dofinansowanie  do  wynagrodzenia  dla  pracodawcy(art.  15  g)  ze  środków  Funduszu
Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych.  Łączna  kwota  dofinansowania  w  przypadku
przestoju  ekonomicznego  to  1533,09  zł  na  pracownika,  co  obejmuje  50  proc.  wynagrodzenia
minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być
dofinansowane  z  FGŚP).  Natomiast  w  przypadku  obniżenia  wymiaru  czasu  pracy  łączna
maksymalna kwota dofinansowania to 2452 zł, co obejmuje 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia
plus również składki ZUS pracodawcy od tej  kwoty.  Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20
proc.,  ale  nie  więcej  niż  do 0,5 etatu.  Dopłaty -  także mikroprzedsiębiorca,  który skorzysta  ze
zwolnienia ze składek - można dostać pod warunkiem:

- nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 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 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do
miesiąca poprzedniego;
-  uzgodnienia  ze  związkami  zawodowymi  lub  przedstawicielami  załogi  warunków  postoju  i
obniżenia czasu pracy;
- opłacenia składek i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku oraz w przypadku
- złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy - będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

5. Dofinansowanie ze środków Starosty (art. 15zzb) dla mikro-, małym i średnim przedsiębiorców
do części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. O to
wsparcie  mogą  się  też  ubiegać  tzw.  samozatrudnieni,  czyli  prowadzący  działaność,  ale
niezatrudniający  pracowników  (w  ich  przypadku  nie  są  dofinansowywane  składki.  Można  się
ubiegać o dofinansowanie:

- w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w
odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30 proc.
- w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia
- w odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie 50 proc. 
- w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia
- w odniesieniu do każdego pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80 proc.
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. By skorzystać z tego wsparcia, należy śledzić stronę powiatowego
urzędu pracy - jego dyrektor będzie ogłaszał konkurs i wskazywał termin na złożenie wniosków.

4.  Zasiłek  opiekuńczy  dla  niepełnosprawnych.  Poszerzenie  kręgu  osób  uprawnionych  do
dodatkowego  zasiłku  opiekuńczego  za  czas  zamknięcia  szkół  o  osoby  opiekujące  się
niepełnosprawnymi, w tymi dorosłymi, a dokładnie dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  (to
obejmuje dzieci z zespołem Aspergera).
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5. Uelastycznienie czasu pracy. Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł
skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z
gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy
czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo
gdy nie  ma związków z przedstawicielami pracowników –  będzie mógł  też wydłużyć dobowy
wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do
maksymalnie 12 miesięcy.

6.  Przedłużenie  legalnego  pobytu  i  zezwoleń  na  pracę  dla  obcokrajowców.  Wydłużenie  wiz
pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, wydłużenie terminu składania wniosków
o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu
bezwizowego,  jeżeli  wypadałby w okresie  stanu zagrożenia  epidemicznego lub  stanu epidemii.
Projekt zakłada też wydłużenie okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych  
do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w przepisach podatkowych

1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT - stratę poniesioną w
2020  r.  podatnicy  PIT  i  CIT  będą  mogli  odliczyć  od  dochodu  uzyskanego  w  2019  r.
Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym
roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

2. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
3. Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.
4. Zmiany w uldze na złe długi. Specustawa przewiduje wyłączenie stosowania regulacji w

podatkach  dochodowych  dotyczących  tzw.  złych  długów  w  odniesieniu  do  dłużników,
którzy  powinni  uwzględniać  niezapłacone  zobowiązania  przy  obliczaniu  zaliczek  na
podatek dochodowy.

5. Możliwość  rezygnacji  z  zaliczek  uproszczonych  w  2020  r.  i  obliczanie  zaliczek
miesięcznych od bieżących dochodów..

6. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń
pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.

7. Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek na CIT za okres od marca do maja do 20 lipca.
8. Możliwość  odliczenia  w  podatku  PIT  i  CIT  darowizn  (pieniężnych  lub  rzeczowych)

przekazanych  na  cele  związane  z  zapobieganiem  oraz  zwalczaniem  zakażenia
koronawirusem. Jeśli darowizna zostanie przekazana do końca kwietnie br., będzie można
odliczyć nawet 200 proc. jej wartości.

9. Zniesienie  opłaty  prorolongacyjnej  z  tytułu  rozłożenia  na  raty  lub  odroczenia  terminu
płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas
obowiązywania stanu epidemicznego.

10. Odroczenie wejścia w życie przepisów o nowych JPK i matrycy stawek do 1 lipca.
11. Wydłużenie z 3 do 14 dni czasu na zawiadomienie skarbówki o zapłacie na rachunek spoza

tzw.  białej  listy podatników.  Nowością  jest  także  wprowadzenie  możliwości  wydawania
paragonów elektronicznych.

12. Wydłużenie  terminu  wydawania  interpretacji  podatkowych  o  trzy  miesiące.  Zgodnie  z
obecnymi przepisami wydaje się je w ciągu trzech miesięcy.

13. Na  podstawie  specustawy minister  finansów ma też  wydać  rozporządzenie  wydłużające
terminy  składania  m.in:  sprawozdań  finansowych.  Jego  projekt  jest  już  dostępny  w
Rządowym Centrum Legislacji
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Zmiany w wymiarze sprawiedliwości

1. Określenie  katalogu  spraw  pilnych,  które  sądy  mają  rozpatrywać,  wśród  nich  są  m.in.
wnioski  w  przedmiocie  zastosowania  tymczasowego  aresztowania,  o  środek
zabezpieczający,  o  zarządzenia  przerwy  w  wykonaniu  kary  w  systemie  dozoru
elektronicznego.

2. Wstrzymanie  w  okresie  zagrożenia  epidemicznego  lub  epidemii  biegu  terminów
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

3. Podwyższenie kar za stalking – przy targnięciu się pokrzywdzonego na życie - nawet do 12
lat pozbawienia wolności

4. Cenzura  prewencyjna  –  możliwość  zastosowania  zakazów  zbliżania  się,  kontaktów,
publikacji  także  w  internecie  materiałów  dotyczących  pokrzywdzonego  przestępstwem
medyka, lub osoby wspomagającej medyków przy przeciwdziałaniu epidemii.

Zmiany ważne dla poszczególnych sektorów i branż

1. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od
umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu
lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w
przyszłości.

2. Przedłużenie  terminu  na  zwrot  wpłat  klienta  w przypadku  niemożności  zorganizowania
wydarzenia  z  powodu  epidemii  (dot.  organizacji  wystaw  i  kongresów  lub  działalności
kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub
imprezy plenerowe) do 180 dni  od rozwiązania umowy,  możliwy voucher  w zamian za
odstąpienie od rezygnacji z umowy.

3. Wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana
w obecnej  formie  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu
epidemii, albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem zmiany formy upowszechniania
tej  działalności  –  wsparcie  będzie  możliwe  w  trakcie  trwania  stanu  zagrożenia
epidemicznego  lub  epidemii,  jak  również  w  terminie  12  miesięcy  od  ogłoszenia  ich
odwołania.

4. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele.
Projekt dopuszcza rozładowywania, przyjmowania i ustawianie towaru pierwszej potrzeby
oraz  powierzania  pracownikowi  lub  zatrudnionemu  wykonywania  takich  czynności  w
okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  oraz  30  dni  od  dnia  ich
odwołania.

5. Zwolnienie z czynszu najemców w galeriach za okres gdy najemca lokalu nie prowadził
działalności  w  obiekcie  handlowym  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m.kw.  w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

6. Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
usprawniające  i  przyspieszające  wypłaty rekompensat  kosztów pośrednich  uprawnień do
emisji,  które  poniesione  zostały  przez  przedsiębiorstwa  energochłonne  w  2019  r.,  jak
również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów
systemu rekompensat.

7. Zdalne zarządzanie spółkami, co umożliwi działanie zarządów oraz rad nadzorczych spółek
w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację
spółek handlowych.

8. Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
umowy,  możliwości  dokonania  zmiany  umowy,  zwolnienie  z  odpowiedzialności  za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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9. Umożliwienie  bankom  przedłużenia  (odnowienia)  lub  innych  modyfikacji  warunków
finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w
szczególnej  sytuacji  wskutek  wystąpienia  stanu  zagrożenia  epidemiologicznego  –
modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

10. Zmiany  w  gospodarowaniu  odpadami.  W  przypadku  braku  na  obszarze  województwa
technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, wojewoda może wydać, w drodze decyzji administracyjnej,
polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami m.in. samorządom i ich jednostkom.
Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do
31 grudnia 2020 r.

Odroczenie i przesunięcie terminów

1. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad
50 osób na październik 2020 roku.

2. Przesunięcie  terminu  obowiązku  zgłoszenia  informacji  do  Centralnego  Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych  o 3 miesiące, z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 roku, .

3. Przesunięcie  wejście  w życie  nowelizacji  kodeksu cywilnego przyznającej  prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą uprawnienia konsumentów z 1 czerwca 2020 roku
na 1 stycznia 2021 r.

4. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem
możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

5. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem
nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu
pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

6. Umożliwienie  w  2020  r.  organom  administracji  miar  odraczanie  terminu  dokonania
legalizacji  i  zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych wobec których
dokonano takiego odroczenia, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

7. Wydłużenie  terminu ważności  orzeczeń:  częściowej  niezdolności  do  pracy,  o  całkowitej
niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających
ustalenie  uprawnień  do  świadczenia  rehabilitacyjnego,  wydanych  przez  lekarzy
orzeczników  i  komisje  lekarskie  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  na  czas  określony,
stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności,  kart  parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwwskazań
zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Regulacja cen i kary za łamanie zakazów

1. Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem rozwoju oraz rolnictwa i rozwoju wsi może,
w  drodze  rozporządzenia,  ustalić  maksymalne  ceny  lub  maksymalne  marże  hurtowe  i
detaliczne  stosowane  w  sprzedaży  towarów  lub  usług  mających  istotne  znaczenie  dla
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
Za naruszenie przepisów groziłaby kara od od 5 tys. zł do 5 mln zł. Taka decyzja może mieć
nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Może ją wydać: Inspekcja Farmaceutyczna,
Inspekcja  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych,  Inspekcja  Sanitarna.
Dodatkowo  UOKiK  będzie  mógłby  nałożyć  karę  do  10  proc.  obrotów  w  roku
poprzedzającym, a także do 50 mln zł kary za nieudzielnie żądanych informacji.

2. W razie  stwierdzenia  naruszenia  czasowego ograniczenia  lub  zakazu obrotu  i  używania
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określonych  przedmiotów  lub  produktów  spożywczych  wojewoda  może  nałożyć  karę
pieniężną  w  kwocie  do  1  000  000  zł,  a  w  przypadku  jeżeli  wartość  przedmiotów  lub
produktów  przekracza  1  000  000  zł  administracyjna  kara  pieniężna  określana  jest  w
wysokości dwukrotności tej wartości. 
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TARCZA 2 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
"Tarcza  2.0" rozszerza  krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych  do skorzystania  z  pożyczki  o
podmioty,  które  nie  zatrudniają  pracowników poprzez  rezygnację  z  warunku  utrzymania  przez
mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020
r.; aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Świadczenie postojowe
"Tarcza  2.0"  wprowadza  możliwość  trzykrotnego  ubiegania  się  o  świadczenie  postojowe  dla
przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponowne przyznanie świadczenia
postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz
pierwszy tego świadczenia pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie
uległa poprawie;  osoby zatrudnione  na  podstawie  umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się  o
świadczenie postojowe, jeżeli ich umowa cywilna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
(przed nowelizacją umowa musiała być zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.).
"Tarcza 2.0" znosi również limit przychodu (ustalonego dotychczas na poziomie 300% przeciętnego
miesięcznego  wynagrodzenia  z  poprzedniego  kwartału  ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS)
umożliwiającego  wnioskowanie  o  świadczenie  postojowe  dla  osób  prowadzących  działalność
gospodarczą i  osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia
2020 r. Limit przychodu został utrzymany w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnych ubiegających się o świadczenie postojowe.

Pomoc starosty
"Tarcza  2.0"  wprowadza  zapis  umożliwiający  otrzymanie  dofinansowania  z  Funduszu  Pracy
(pomoc starosty dla  mikro-,  małych i  średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących
osobami  fizycznymi,  niezatrudniających  innych  osób)  od  miesiąca,  w  którym  został  złożony
wniosek  –  przed  nowelizacją  dofinansowanie  było  przyznawane  od  dnia  złożenia  wniosku;
podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania
zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych
osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

Przychód podatkowy
Przychody  z  tytułu  zwolnienia  z  obowiązku  opłacania  należności  składkowych  ZUS,  nie  są
przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.  Podobnie przychodem takim nie będzie
także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Kwalifikacja ulg podatkowych
Ulgi  w  spłacie  zobowiązań  podatkowych  w  związku  z  COVID-19  uzyskiwane  na  podstawie
przepisów ordynacji podatkowej stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C
91  I/01).  Umożliwi  to  przedsiębiorcom  wnioskowanie  o  pomoc  publiczną  do  maksymalnej
wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).
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Podatkowe grupy kapitałowe
Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu  COVID-19  i  nie  spełnią  z  tego  powodu  warunku  rentowności  oraz  braku  zaległości
podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.

Dokumentacja cen transferowych
Przedłużono  terminy  sporządzenia  lokalnej  i  grupowej  dokumentacji  cen  transferowych,
odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.

Wstrzymanie terminu na złożenie wniosku upadłościowego
Jeżeli  podstawa  do  ogłoszenia  upadłości  powstała  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia
epidemicznego  albo  epidemii,  a  stan  niewypłacalności  powstał  z  powodu  COVID-19,  to  bieg
terminu  do  złożenia  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  nie  rozpoczyna  się,  a  rozpoczęty  ulega
przerwaniu. Po odwołaniu stanu epidemii termin na złożenie wniosku upadłościowego biegnie na
nowo. Przy czym, jeśli niewypłacalność powstała w czasie epidemii COVID-19 (po 14 marca 2020
r.), to domniemywa się, że niewypłacalność wynika z COVID-19. 

Czas, w którym nie biegnie termin na złożenie wniosku upadłościowego z powodu COVID-19,
dolicza  się  do  okresu  ochronnego,  w  którym  czynności  przedsiębiorcy  mogą  być  uznane  za
bezskuteczne.

Pomoc finansowa od ARP
ARP staje się instytucją, która ma – sama albo przez spółkę zależną – udzielać pomocy poprzez
oferowanie  przedsiębiorcom  w  trudnej  sytuacji  finansowej  (spadek  obrotów  gospodarczych
przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 – 15% przez 2 kolejne miesiące rok do roku albo 25%
miesiąc  do miesiąca)  na  warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia  zwrotnego
udzielanego przez ARP na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki,  gwarancje,
poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej
(w tym leasingi) w celu zapewnienia beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu
zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  oraz  przez  okres  12  miesięcy  następujący  po
odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Wyłączenie spod egzekucji niektórych środków
Środki pochodzące ze wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom przez PFR w ramach
programu rządowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana
wierzytelność  powstała  w  związku  z  naruszeniem  zasad,  na  których  udzielono  danemu
przedsiębiorcy takiego wsparcia.

Spółdzielnie, fundusze inwestycyjne i inne podmioty – ułatwienia w działaniu
Rozszerzenie elektronicznych form działania organów na spółdzielnie, banki spółdzielcze, fundusze
inwestycyjne, fundacje, stowarzyszenia, zgromadzenia obligatariuszy (w szczególności, możliwość
odbywania zgromadzeń obligatariuszy zdalnie, możliwość przesunięcia terminów przekazywania
sprawozdań finansowych obligatariuszom).

Ograniczenie przeznaczenia wsparcia
Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec
podmiotów dominujących i  zależnych,  wspólników, akcjonariuszy,  członków rodziny oraz  osób
bliskich beneficjentów.

Zniesienie konieczności uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie
W  okresie  epidemii  i  stanu  epidemicznego  zniesiono  konieczność  uzyskiwania  pozwoleń  na
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użytkowanie  –  wystarczy  złożenie  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  i  brak  wniesienia
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni. W praktyce zmiana ta może okazać
się niewystarczająca, ponieważ już wcześniej zawieszono bieg terminów administracyjnych, w tym
bieg  terminów  na  tzw.  milczące  załatwienie  sprawy.  Nie  wprowadzono  jednocześnie  regulacji
upraszczających kwestie odbioru obiektów budowlanych przez straż pożarną i inspekcję sanitarną,
co może uniemożliwić skorzystanie z dobrodziejstw ustawy w zakresie uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie.

Przetwarzanie danych o lokalizacji
Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji żądania od operatorów: (i) danych
o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego osoby chorej na COVID-19 lub objętej
kwarantanną z ostatnich 14 dni; (ii) zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych
użytkowników  końcowych.  Pozyskiwanie  tych  informacji  będzie  się  odbywało  w  związku  z
przeciwdziałaniem COVID-19 podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu
klęski  żywiołowej  oraz  w  sposób  i  formie  ustalonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw
informatyzacji. Zgoda użytkowników końcowych na powyższe nie jest wymagana.

Anonimizacja danych lokalizacyjnych poza tajemnicą komunikacyjną
Anonimizacji  danych  lokalizacyjnych  wykraczających  poza  dane  niezbędne  do  transmisji
komunikatu  lub  wystawienia  rachunku  przez  operatora  nie  uważa się  za  przetwarzanie  danych
objętych  tajemnicą  komunikacyjną,  jeżeli  jest  dokonywane  podczas  stanu  zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w celu przeciwdziałania COVID-19.

Kompetencje operatora pocztowego w zakresie danych osobowych
Operator  pocztowy  obowiązany  do  świadczenia  usług  powszechnych  otrzymuje  w  zakresie
potrzebnym do  realizacji  organizacji  wyborów  Prezydenta  RP bądź  w  celu  wykonania  innych
obowiązków nałożonych przez organy administracji pocztowej dane z rejestru PESEL bądź innego
spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej.

Udostępnianie danych ubezpieczonych
W  związku  z  potrzebą  realizacji  zadań  pomocowych  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  oraz  skutków  wywołanej  nim  epidemii  dane
zgromadzone  na  koncie  ubezpieczonego  ewidencjonującego  informacje  o  zwaloryzowanej
wysokości  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  dane  ewidencjonowane  na  koncie  płatnika
składek (np.  rozliczenia należnych składek)  mogą być bezpłatnie  udostępniane Prezesowi Rady
Ministrów,  Szefowi  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  lub  pełnomocnikowi  Prezesa  Rady
Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych. Dane
te  mogą  być  udostępniane  również  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  oraz  Polskiemu  Funduszowi
Rozwoju  dla  celów związanych  z  realizacją  zadań pomocowych  dotyczących zapobiegania  lub
zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków epidemii wywołanej COVID-19.
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TARCZA 3

1. Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek 
osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był 
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był 
wyższy niż 7000 zł.

2. Wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych 
specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz 
obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów 
ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w
zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych).

4. Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze 
środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie 
przedsiębiorców co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym udzielania przez 
ARP pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

5. Wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca 
drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania 
Lasów Państwowych (szereg ułatwień dla uczestników rynku).

6. Zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium
dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.

7. Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na 
każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu 
pracownika.

8. Umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w 
którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z 
zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

9. Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. 
poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do 
przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z 
prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację 
żądania od osoby fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów 
pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych 
w ustawie.

10. Proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą 
takie oczekiwanie. Uprości to sposób przekazywania informacji ubezpieczonym, a 
jednocześnie będzie oznaczało redukcję kosztów administracyjnych.

11. Wsparcie sektora kultury – kinematografii – przez pozyskanie dodatkowych środków dla 
Polskiego Instytut Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki 
filmowej.

12. Dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania 
koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz 
ciągłość działalności gospodarczej.

13. Czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie należności 
pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń 
wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania 
zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów 
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transportowych.
14. Działania powyższe stanowią jedynie część z nowych uregulowań zawartych w noweli, 

jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel ma prowadzić do uproszczenia 
obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc 
zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Nieważność  umów  tzw.  przewłaszczenia  na  zabezpieczenie  nieruchomości  mieszkalnej
wykorzystywanej przez konsumenta
W kodeksie cywilnym pojawi się nowy art. 3871 k.c., który wprowadza sankcję nieważności umów
tzw.  przewłaszczenia  na  zabezpieczenie  nieruchomości  mieszkalnej  wykorzystywanej  przez
konsumenta. Jednakże tylko, w przypadku gdy:

1. wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą
nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych
za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2. wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
3. zawarcie  tej  umowy  nie  zostało  poprzedzone  dokonaniem  wyceny  wartości  rynkowej

nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym – zmiana w kpc
Nowy art.  9521 kodeksu postępowania cywilnego wprowadza zasadę,  że termin licytacji  lokalu
mieszkalnego  lub  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  budynkiem mieszkalnym,  które  służą
zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych  dłużnika,  wyznaczany  byłby  wyłącznie  na  wniosek
wierzyciela. Wierzyciel będzie uprawniony do złożenia tego wniosku wyłącznie w przypadku, w
którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby co najmniej równowartość 1/20
sumy  oszacowania.  Jeżeli  zaś  egzekucję  z  nieruchomości  prowadzić  będzie  kilku  wierzycieli,
termin  licytacji  nieruchomości  wyznaczany  będzie  również  w  przypadku,  gdy wnioski  w  tym
przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych
przekraczać będzie równowartość 1/20 sumy oszacowania.

Te nowe zasady nie znajdą zastosowania, jeżeli należność przysługiwać będzie Skarbowi Państwa
albo  będzie  wynikać  z  wyroku  sądu  karnego  (np.  odszkodowanie  wobec  pokrzywdzonego  na
podstawie  art.  46  k.k.)  lub  mimo  niespełnienia  warunków  w  nich  przewidzianych,  zgodę  na
wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należała, albo sąd. Sąd
może wyrazić zgodę na wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli przemawiać za tym będzie wysokość i
charakter  dochodzonej  należności  lub  brak  możliwości  zaspokojenia  wierzyciela  z  innych
składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługiwać
będzie zażalenie.

Przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
oraz odpadami poużytkowymi
Terminy wynikające z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na  złożenie  sprawozdań  za  2019  r.  zostały  przesunięte,  by  ułatwić  wywiązanie  się  z  tych
obowiązków przez podmioty gospodarujące odpadami, w związku z ograniczeniami w działalności
związanymi z koronawirusem. Powyższe sprawozdania zostaną złożone za pośrednictwem BDO,
tylko w późniejszym terminie.

Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, przekazuje się w terminie do 31 października 2020 r.

Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ww. ustawy, przekazuje się w terminie do 31
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grudnia 2020 r.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1 ww.
ustawy, sporządza się w terminie do 30 listopada 2020 r.

Zmiana art. 304 kodeksu karnego
Celem tej  zmiany jest  dostosowanie przepisu do ścigania typowych współczesnych przestępstw
lichwiarskich,  czyli  tzw. pożyczek „chwilówek”, w wyniku których pokrzywdzeni tracą czasem
dorobek całego życia wskutek niespłacenia w terminie pożyczki na stosunkowo niewielką kwotę.

Nastąpi  zróżnicowanie  poziomu  ochrony  w  zależności  od  tego,  czy  pokrzywdzony  jest
przedsiębiorcą czy konsumentem. Ponadto nowa treść tego przepisu pozwoli na wyeliminowanie
problemów  dowodowych,  polegających  na  wykazaniu,  dlaczego  osoby  starsze  lub  niedołężne,
których sytuacja materialna jest trudna znajdują się w przymusowej sytuacji.

Całkowita  elektronizacja  procesu przekazywania  przez  ZUS swoim klientom informacji  o
stanie konta ubezpieczonego
W ustawie  z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  wprowadzona
zostaje zasada,  że informacje o stanie  konta ZUS będzie udostępniał  ubezpieczonym, którzy w
systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny. Jeśli ubezpieczony będzie chciał
otrzymać informację o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, informacja ta
udostępniona zostanie również w formie pisemnej.

Umożliwienie elektronicznego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

W  Prawie  telekomunikacyjnym  wprowadzone  zostają  zmiany  pozwalające  abonentom
rozwiązywanie  umowy  bez  konieczności  wychodzenia  z  domu  (np.  w  celu  wysłania
wypowiedzenia  przesyłką  pocztową).  Dlatego  wprowadzony  będzie  wobec  dostawcy  usług
wymogu  umożliwiania  abonentom rozwiązania,  odstąpienia  od  umowy i  jej  wypowiedzenia  w
formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail). Wymóg ten dotyczyć ma tych dostawców usług,
którzy umożliwiają zawierania umów w formie dokumentowej.

Ponadto  wdrożone  zostaną  nowe  przepisy  dotyczące  automatycznego  przedłużania  umów.  Te
przepisy regulują termin wypowiedzenia umowy,  która uległa  automatycznemu przedłużeniu na
czas nieokreślony oraz wprowadzają obowiązki informacyjne związane z przedłużeniem umowy.

W celu umożliwienia użytkownikom końcowym jak najszybszego korzystania z uprawnień, jakie
przewiduje  dyrektywa  ustanawiająca  Europejski  Kodeks  Łączności  Elektronicznej  (EKŁE),
wprowadzana zostaje, jeszcze przed wejściem w życie ustawy zastępującej obowiązujące Prawo
telekomunikacyjne, część przepisów implementujących EKŁE.

„Podatek od seriali”
W  ustawie  o  kinematografii  wprowadzona  zostaje  nowa  danina  publiczna  w  postaci  1,5%
przychodu uzyskanego z opłat  umożliwiających korzystanie z portali  usług medialnych (portale
świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W uzasadnieniu podkreślono,  że  ustawa z 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
dokonała  modyfikacji  definicji  „filmu”  zawartej  w  ustawie  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o
kinematografii. Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko w kinie, ale
także  w innego rodzaju  usługach,  w tym w audiowizualnych usługach medialnych na  żądanie.
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Podmioty dostarczające tego typu usługi  korzystają więc na powyższej  zmianie,  mogą bowiem
oferować  swoim  odbiorcom  atrakcyjne,  niedostępne  nigdzie  wcześniej  treści,  które
wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z powyższym nałożenie na te podmioty
obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest uzasadnione. 
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