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Polski parlament przyjął 31 marca 2020 r. 
specustawę dotyczącą przeciwdziałania skutkom 
COVID-19 która zawiera tzw. tarczę 
antykryzysową. 

 

Sama tarcza to zbiór rozwiązań prawnych i finansowych, które mają ochronić polskie 
firmy przed negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19. W ramach tarczy 
firmy otrzymują wsparcie polegające na bezpośrednich dopłatach, pożyczkach oraz 
ułatwieniach administracyjnych. 
 
Zakres przewidzianych mechanizmów jest aktualnie szeroko dyskutowany. Specustawa 
jest bardzo kompleksowym aktem prawnym i zawiera szereg mechanizmów dotyczących 
również finansów publicznych oraz kwestii administracyjnych. 
 
Niniejszy przewodnik przedstawia najważniejsze założenia przyjętych mechanizmów 
pomocowych. Został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy 
małych i średnich firm (MŚP) i im jest dedykowany. Uwzględnia stan prawny 
obowiązujący na 4 maja 2020 r. 
 
 
 

dr Mateusz Korus, MLB 
radca prawny
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Dofinansowanie 
wynagrodzeń 
pracowników

1

Ustawa zawiera trzy mechanizmy 
państwowych dopłat do wynagrodzeń: 

 
● dofinansowanie przy obniżonym wymiarze czasu pracy 
● dofinansowanie przy przestoju ekonomicznym 
● dofinansowanie wynagrodzeń w firmach MŚP  
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Je że li fir ma od czu je w 2020 r. spa dek ob ro tów 
go spo dar czych o wię cej niż 15% za okres 2 
mie się cy lub 25% za okres 1 mie sią ca, ma ona 
pra wo ogra ni cze nia pra cow ni kom wy mia ru 
cza su ich pra cy o nie więcej niż 20%. 
Zatem pracodawca może pełen etat (1,0) 
zredukować do 0,8 etatu, a 0,8 etatu do 0,64 
etatu.. Uwa ga, ogra ni cze nie nie mo że zre du -
ko wać cza su pra cy do mniej niż 0,5 eta tu. 
Rów no cze śnie w sku tek ogra ni cze nia cza -
su pra cy wy na gro dze nie pra cow ni ka nie 
mo że spaść po ni żej pła cy mi ni mal nej 
– 2600 zł brutto – proporcjonalnie 
do czasu pracy. 
Przy wy li cza niu spad ku ob ro tów po wy żej 15% 
po rów nu je się 2 ko lej ne mie sią ce 2020 r. z ana -
lo gicz ny mi mie sią ca mi 2019 r. (np. lu ty -ma -
rzec 2020 r. vs. lu ty -ma rzec 2019 r.). Po rów ny -
wać moż na też okre sy 60-dnio we za czy na ją ce 
się w środ ku mie sią ca (np. od 03.02.2020 r.) 
Dla spad ku po wy żej 25% pra co daw cy mo gą 
po rów nać ze so bą do wol ny mie siąc 2020 r. 
po prze dza ją cy mie siąc zło że nia wnio sku z mie -
sią cem wcze śniej szym (np. dla wnio sku skła da -

ne go w ma ju: kwie cień 2020 r. vs. ma -
rzec 2020 r., dla wnio sku skła da ne go w kwiet -
niu: ma rzec 2020 r. vs. lu ty 2020 r. itd.). Na po -
trze by wy li czeń za 1 mie siąc moż na przy jąć 
rów nież do wol nie wska za ny okres 30-dnio wy 
(np. za czy na ją cy się 25.02.2020 r.). 
Klu czo we jest rów nież to, że za spa dek ob ro tu 
moż na uznać za rów no spa dek war to ści ob ro tów 
(spa dek fi nan so wy) jak i spa dek w ilo ści sprze da -
wa nych to wa rów lub usług (spa dek ilo ścio wy). 
Już sa mo zmniej sze nie wy mia ru cza su pra cy 
pro wa dzi do oszczęd no ści w fir mo wym fun du -
szu płac. 
W przy pad ku ogra ni cze nia wy mia ru cza su 
pra cy, fir my mo gą do dat ko wo sta rać się o do -
fi nan so wa nie z Fun du szu Gwa ran to wa nych 
Świad czeń Pra cow ni czych. 
Do fi nan so wa nie po le ga na tym, że pań stwo 
do pła ci pra co daw cy 50% wy na gro dze nia (wy li -
czo ne go już w opar ciu o skró co ny czas pra cy). 
Do pła ta nie bę dzie jed nak więk sza niż 40% 
śred nie go mie sięcz ne go wy na gro dze nia 
w Pol sce – czy li nie wię cej niż 2 079,43 zł brut -
to (40% x 5 198,58 zł). 

Państwo dofinansowuje również składki na 
ubezpieczenia społeczne pracowników 
należnych od pracodawcy od części 
dofinasowanej w ramach programu.  
 
 

Uwa ga! Do pła ty mo gą do ty czyć tyl ko 
tych pra cow ni ków, któ rych pen sje nie 
by ły wyż sze niż 300% śred niej kra jo -
wej (ok. 15 680 brutto) w mie sią cu po -
prze dza ją cym mie siąc zło że nia wnio -
sku o do fi nan so wa nie.

Dofinansowanie przy spadku obrotów

Rze czy wi ste kosz ty i war tość do fi nan so wa nia przed sta wia po niż sza ta be la:

Podane powyżej kwoty brutto należy powiększyć o składki ZUS ponoszone przez pracodawcę (+20,48%) 
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3 000 zł 2 400 zł 1 200 zł 40% 1 200 zł 40%

5 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 40% 2 000 zł 40%

8 000 zł 6 400 zł 2 079,43 zł 26% 4 320,57 zł 54%

12 000 zł 9 600 zł 2 079,43 zł 17% 7 520,57 zł 63%
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Dru gi me cha nizm do ty czy do fi nan so wa nia 
pen sji pra cow ni czych w przy pad ku tzw. 
prze sto ju eko no micz ne go. 
Tu usta wo daw ca zde cy do wał się na prze -
ję cie de fi ni cji z usta wy o szcze gól nych roz -
wią za niach zwią za nych z ochro ną miejsc 
pra cy. Ta zaś de fi niu je prze stój eko no micz -
ny ja ko „okres nie wy ko ny wa nia pra cy 
przez pra cow ni ka z przy czyn nie do ty czą -
cych pra cow ni ka po zo sta ją ce go w go to wo -
ści do pra cy”. 
Prze stój eko no micz ny po zwo li pra co daw cy 
do ogra ni cze nia wy na gro dzeń wy pła ca -

nych pra cow ni ko wi o po ło wę (czy li o 50%), 
ale nie bar dziej niż do wy so ko ści wy na gro -
dze nia mi ni mal ne go = 2 600 zł brut to / 1 
920,62 zł „na rę kę” (bez PPK). Czy li przy kła -
do wo pen sja 6 000 zł brut to mo że zo stać 
ob ni żo na do 3 000 zł brut to, ale już pen sja 
4 000 zł brut to mo że zo stać ogra ni czo na 
tyl ko do 2600 zł brut to. 
Spe cu sta wa prze wi du je do pła ty do tak ob -
ni żo ne go wy na gro dze nia. 
Do pła ta ma wy nieść po ło wę wy na gro -
dze nia mi ni mal ne go, czy li 1 300 zł 
brut to.

Państwo dofinansowuje również składki na 
ubezpieczenia społeczne pracowników 
należnych od pracodawcy od części 
dofinasowanej w ramach programu.  
 
 

Uwa ga! Do pła ty mo gą do ty czyć tyl ko 
tych pra cow ni ków, któ rych pen sje nie 
by ły wyż sze niż 300% śred niej kra jo -
wej (ok. 15 680 brutto) w mie sią cu po -
prze dza ją cym mie siąc zło że nia wnio -
sku o do fi nan so wa nie. 

Dofinansowanie przy przestoju ekonomicznym

Rze czy wi ste kosz ty i war tość do fi nan so wa nia przed sta wia po niż sza ta be la:

Podane powyżej kwoty brutto należy powiększyć o składki ZUS ponoszone przez pracodawcę (+20,48%)
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Wynagrodzenie 
brutto 

 (pełny etat)

Wynagrodzenie 
po ograniczeniu 
wynagrodzenia

Dopłata od 
państwa

Wielkość dopłaty 
(%)

Wynagrodzenie 
ponoszone przez 
pracodawcę po 

dopłacie

Wynagrodzenie 
ponoszone przez 
pracodawcę (%)

3 000 zł 2 600 zł 1 300 zł 43% 1 300 zł 43%

5 000 zł 2 600 zł 1 300 zł 26% 1 300 zł 26%

8 000 zł 4 000 zł 1 300 zł 16% 2 700 zł 34%

12 000 zł 6 000 zł 1 300 zł 11% 4 700 zł 40%
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Zgod nie z prze pi sa mi spe cu sta wy fir my 
mo gą otrzy mać do fi nan so wa nie nie tyl ko 
dla pra cow ni ków za trud nio nych na umo -
wie o pra cę, ale rów nież dla osób za trud -
nio nych na pod sta wie umów zle ceń oraz 
umów o świad cze nie usług, w za kre sie ja -
kim umo wy pod le ga ją prze pi som re gu lu ją -
cym zle ce nia i są ob ję te obo wiąz ko wym 
ubez pie cze niem eme ry tal nym i ren to wym. 
Wa run kiem udzie le nia po mo cy jest, 
aby przed się bior ca nie miał za le gło ści 
w re gu lo wa niu zo bo wią zań po dat ko -
wych oraz skła dek ZUS do koń -
ca III kwar ta łu 2019 r. (za wy jąt kiem, 
gdy za le gło ści ta kie zo sta ły roz ło żo ne 
na ra ty). 

Po nad to przed się bior ca nie po wi nien 
speł niać prze sła nek do ogło sze nia 
upa dło ści. 
Waż ne! Usta wa nie za wie ra do dat ko wych 
wy mo gów, jak np. osią gnię cie zy sku 
w 2019 r., ogra ni cze nie po mo cy do wy bra -
nych branż czy uza leż nie nie do fi nan so wa -
nia od wiel ko ści fir my. 
Do fi nan so wa nie po win no być za tem do -
stęp ne dla wszyst kich firm. 
Usta wa wska zu je, że do fi nan so wa nie do ty -
czyć bę dzie mak sy mal nie 3 ko lej nych mie -
się cy. Rząd mo że jed nak wy dłu żać mak sy -
mal ny okres otrzy my wa nia po mo cy. 
Po moc ma być bez zwrot na i nie bę dzie za -
li cza na do tzw. po mo cy de mi ni mis.

Warunki udzielenia wsparcia

W obu przy pad kach, aby otrzy mać do fi -
nan so wa nie, pra co daw cy bę dą mu sie li zło -
żyć wnio sek do wła ści we go Wo je wódz kie -
go Urzę du Pra cy. 
Wzór wniosku został już 
udostępniony i wraz kalkulatorem 
pomocy można go znaleźć pod 
adresem: 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?e
form=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu  
Wniosek może być również złożony 
elektronicznie poprzez stronę: 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eu
p?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/ 
listaDokumentow?dest=TARCZA 
Uchwa lo na spe cu sta wa nie za wie ra prze -
pi su z pro jek tu, któ ry wska zy wał, że wnio -
ski bę dą roz pa try wa ne we dług ko lej no ści 
skła da nia. Mi mo bra ku ta kie go za pi su na -
dal na le ży się spo dzie wać, że wnio ski bę dą 

roz pa try wa ne we dług ko lej no ści zło że nia. 
Spe cu sta wa prze wi du je, że po moc ma być 
udzie la na do wy czer pa nia środ ków. Za pis 
ten mo że bu dzić pe wien nie po kój, po nie waż 
ak tu al nie Fun dusz Gwa ran to wa nych Świad -
czeń Pra cow ni czych dys po nu je kwo tą tro chę 
po nad 700 mln zł, co mo że oka zać się zna -
czą co nie wy star cza ją ce. Sa ma usta wa za wie -
ra jed nak bar dzo ela stycz ne me cha ni zmy 
do ty czą ce go spo da ro wa nia środ ka mi po mo -
co wy mi. Dla te go naj praw do po dob niej Fun -
dusz bę dzie dys po no wał wy star cza ją cy mi 
środ ka mi do za spo ko je nia zgło szo ne go za -
po trze bo wa nia przed się biorstw. 
Aby fir ma mo gła wejść w tryb prze sto ju lub 
ogra ni cze nia cza su pra cy, przed się bior ca 
bę dzie mu siał za wrzeć po ro zu mie nie 
z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków (mniej -
sze fir my) lub ze związ ka mi za wo do wy mi 
(w przy pad ku, gdy ta kie w fir mie dzia ła ją). 

Procedura
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Tarcza antykryzysowa  Przewodnik MŚP

Oprócz opi sa nych po wy żej me cha ni zmów, 
fir my ma łe i śred nie fir my (MŚP) bę dą mo -
gły się sta rać o do fi nan so wa nie kosz tów 
wy na gro dzeń rów nież u sta ro stów po wia -
to wych. Pro gram do ty czyć bę dzie firm za -
trud nia ją cych nie wię cej niż 250 pra cow ni -
ków. 
Nie istnieje możliwość łączenia 
dofinansowania od starosty tego 
samego stanowiska pracy w tym 
samym okresie z opisanym powyżej 
dofinansowaniem wynagrodzeń z 
tytułu ograniczenia czasu pracy lub 
przestoju ekonomicznego. 
 
Dofinansowanie od starostów 
przysługiwać będzie sytuacji, gdy 
na skutek COVID-19 spadną obroty 
przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia 
będzie uzależniona od spadku obrotów 
i wyniesie: 
50% wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia na pra cow ni ka ob ję te go do fi -
nan so wa niem w przy pad ku spad ku ob ro -
tów o 30% 
70 % wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia na pra cow ni ka ob ję te go do fi -
nan so wa niem w przy pad ku spad ku ob ro -
tów o 50% 
90 % wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia na pra cow ni ka ob ję te go do fi -
nan so wa niem w przy pad ku spad ku ob ro -
tów o 80%. 
 

Spa dek ob ro tów mu si na stą pić w ko lej -
nych 2 mie sią cach ka len da rzo wych 2020 r. 
w po rów na niu do te go sa me go okre -
su 2019 r. (lub ewen tu al nie do wol nie wy -
bra nych 60 ko lej nych dni 2020 r. w po rów -
na niu do ana lo gicz ne go okre su w 2019 r.). 
Do fi nan so wa nie przy słu gi wać bę dzie 
po zło że niu wnio sku do wła ści we go po wia -
to we go urzę du pra cy oraz za war ciu umo -
wy ze sta ro stą. 
 
Mak sy mal ny okres po bie ra nia to 3 
mie sią ce (rząd mo że go prze dłu żyć). 
Do fi nan so wa nie bę dzie wy pła ca ne co mie -
siąc po zło że niu przez fir mę oświad cze nia 
o utrzy ma niu w da nym mie sią cu za trud -
nie nia w od nie sie niu do pra cow ni ków ob -
ję tych do fi nan so wa niem. 
Do dat ko wo ko niecz ne bę dzie utrzy ma nie 
za trud nie nia po za koń cze niu po bie ra nia 
do płat przez okres rów ny okre so wi otrzy -
my wa nia wspar cia (w przy pad ku po bie ra -
nia do fi nan so wa nia przez 3 mie sią ce fir my 
bę dą mu sia ły utrzy mać za trud nie nie pra -
cow ni ków ob ję tych wspar ciem przez okres 
ko lej nych 3 mie się cy po za koń cze niu 
otrzy my wa nia do fi nan so wa nia). 
 
Wniosek może być złożony 
elektronicznie poprzez stronę: 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eu
p?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/ 
wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dofinansowanie przez starostów wynagrodzeń w MŚP
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Uprawnienie to przysługiwać będzie 
wyłącznie: 
  
● firmom, które zgłosiły do ubezpieczeń 

społecznych do 9 ubezpieczonych  
przysługuje zwolnienie z opłacenia 
składek na ZUS za okres marzec-maj 
2020 r. w wysokości 100%. 

● firmom, które zgłosiły do ubezpieczeń 
społecznych do 49 ubezpieczonych  
przysługuje zwolnienie z opłacenia 
składek na ZUS za okres marzec-maj 
2020 r. w wysokości 50%. 

● osobom prowadzącym jednoosobową 
działalność gospodarczą, które opłacają 
składki wyłącznie na własne 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
(jeżeli prowadziły działalność przed 1 
lutym 2020 r. i przychód z tej 
działalności uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 
o zwolnienie z opłacania składek, nie był 
wyższy niż 300 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto – 
ok. 15 600 zł). 

 
Przy wyliczaniu wielkości zatrudnienia do 
celów zwolnień ze składek ZUS pod uwagę 
bierze się faktyczną liczbę osób 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 
a nie liczbę pełnych etatów. Do wielkości 
zatrudnienia wlicza się również liczbę osób 
zgłoszonych do ubezpieczeń na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 
 
Zwolnienie przysługuje na wniosek 
płatnika składek, który może być 
złożony do ZUS do 30 czerwca 2020 r. 
(papierowo, elektronicznie lub 
poprzez systemy informacyjny ZUS).

Tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość 
zwolnienia małych i średnich firm z obowiązku 
opłacania składek ZUS należnych za okres  
od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie  
ze składek ZUS2
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Oprócz możliwości skrócenia czasu pracy (przy 
spadku obrotów) lub zmniejszeniu wynagrodzenia 
(przy przestoju ekonomicznym), specustawa 
zakłada również wprowadzenie dodatkowych 
uprawnień dla pracodawców.

Dodatkowe 
uprawnienia 
i ułatwienia dla 
pracodawców

3
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Gdy u pra co daw cy na stą pi opi sa ny 
w Roz dzia le 1 spa dek ob ro tów go spo -
dar czych (ilo ścio wy lub war to ścio wy) 
i gdy pra co daw ca nie bę dzie mieć za -
le gło ści w po dat kach i skład kach ZUS 
do koń ca III kw. 2019 r., mo że on: 
 
● ogra ni czyć okres nie prze rwa ne go od po -

czyn ku do bo we go do nie mniej niż 8 go -
dzin (ko deks pra cy mó wi o 11 go dzi -
nach) 

● ogra ni czyć okres nie prze rwa ne go od po -
czyn ku ty go dnio we go do nie mniej 
niż 32 go dzin obej mu ją cych co naj -
mniej 8 go dzin nie prze rwa ne go od po -
czyn ku do bo we go (ko deks pra cy mó wi 
o od po wied nio 35 i 11 go dzi nach) 

● za wrzeć z pra cow ni ka mi po ro zu mie nie 
o wpro wa dze niu sys te mu rów no waż ne -
go cza su pra cy, w któ rym do pusz czal ne 
jest prze dłu że nie do bo we go wy mia ru 
cza su pra cy nie wię cej niż do 12 go dzin 
w okre sie roz li cze nio wym nie prze kra cza -
ją cym 12 mie się cy (prze dłu żo ny do bo wy 
wy miar cza su pra cy jest rów no wa żo ny 
krót szym do bo wym wy mia rem cza su 
pra cy w nie któ rych dniach lub dnia mi 
wol ny mi od pra cy) 

● za wrzeć z pra cow ni ka mi po ro zu mie nie 
o sto so wa niu mniej ko rzyst nych wa run -
ków za trud nie nia niż wy ni ka ją ce z umów 
o pra cę. 

 

Spe cu sta wa da je za tem pra co daw com moż li wość wy dłu że nia cza su 
pra cy pra cow ni ków do 12 go dzin. 
 
Ko lej ne uła twie nie do ty czy za wie sze nia obo wiąz ku wy sy ła nia pra cow -
ni ków na okre so we ba da nia le kar skie przez okres trwa nia sta nu za gro -
że nia epi de micz ne go i sta nu epi de mii. 
 
Nie ule ga za wie sze niu obo wią zek prze pro wa dze nia ba dań wstęp nych. 
Na to miast w przy pad ku bra ku do stę pu do le ka rza upraw nio ne go 
do prze pro wa dze nia ba da nia wstęp ne go, ba da nie ta kie mo że wy ko nać 
in ny le karz. Orze cze nie le kar skie wy da ne przez ta kie go le ka rza tra ci 
moc po upły wie 30 dni od dnia od wo ła nia sta nu za gro że nia epi de micz -
ne go lub sta nu epi de mii. 
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Ustawa przewiduje szereg rozwiązań 
pomocowych

Ułatwienia 
i zwolnienia 
podatkowe

4

Za licz ki na PIT pra cow ni ków 
Dla pra co daw ców ma zo stać wy dłu żo ny 
do 1 czerw ca 2020 r. ter min płat no ści za li -
czek na po da tek do cho do wy PIT od wy na -
gro dzeń wy pła ca nych za mie sią ce ma rzec 
i kwie cień 2020 r. Zmia na ta jest o ty le 
waż na, że w pol skim sys te mie po dat ko -
wym nie od pro wa dze nie za li czek na PIT 
pra cow ni ków jest ob wa ro wa ne bar dzo re -
stryk cyj ny mi sank cja mi. Oczy wi ście po zo -
sta je py ta nie czy w przy pad ku po głę bie nia 
kry zy su ta kie od ro cze nie do 1 czerw ca bę -
dzie wy star cza ją ce. 
 
Roz li cze nie stra ty za 2020 r. w de kla -
ra cjach za 2019 r. 
Usta wa za kła da, że fir my bę dą mo gły roz li -
czyć stra tę po nie sio ną w 2020 r. jed no ra -
zo wo ob ni ża jąc o wy so kość tej stra ty (nie 
wię cej niż o 5 000 000 zł) do chód uzy ska -
ny w 2019 r. Prze pi sy za kła da ją, że 
odliczenie moż na bę dzie do ko nać skła da -
jąc ko rek tę ze zna nia za 2019 r. Wa run -

kiem jest, że by uzy ska nie w 2020 r. łącz ne 
przy cho dy by ły niż sze o 50% od tych uzy -
ska nych w 2019 r. 
Prze pis do ty czy za rów no przed się bior ców 
pła cą cych PIT jak i CIT. 
 
Brak opła ty pro lon ga cyj nej 
Tar cza prze wi du je znie sie nie opła ty pro -
lon ga cyj nej. Zwol nie nie do ty czyć bę dzie 
wy łącz nie sy tu acji, gdy na wnio sek fir my 
zo sta nie od ro czo ny ter min płat no ści lub 
zo sta ną roz ło żo ne na ra ty po dat ki i za le -
gło ści oraz skład ki ZUS na leż ne za okres 
od 1 stycz nia 2020 r. Wnio sek o znie sie nie 
opła ty mu si zo stać zło żo ny w okre sie obo -
wią zy wa nia sta nu za gro że nia epi de micz -
ne go al bo sta nu epi de mii lub w okre sie 30 
dni na stę pu ją cych po od wo ła niu ta kie go 
sta nu. Po nad to Mi ni ster stwo fi nan sów za -
po wia da za nie cha nie (w ca ło ści lub w czę -
ści) po bo ru od se tek za zwło kę od za le gło -
ści po dat ko wych w sy tu acjach zwią za nych 
z COVID-19.  

Do najważniejszych z nich należą
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Zwolnienie z podatku 
od nieruchomości 
Spe cu sta wa da je gmi nom moż li wość wpro -
wa dze nia dla firm zwol nień i od ro czeń w po -
dat ku od nie ru cho mo ści. Gmi ny sa me bę dą 
mo gły za de cy do wać o wy so ko ści wspar cia. 
Zwol nie ni mu szą zo sta wpro wa dzo ne w dro -
dze uchwa ły ra dy gmi ny lub ra dy mia sta. 
Zwol nie nia mu szą zo stać wpro wa dzo ne 
w dro dze uchwa ły ra dy gmi ny lub ra dy mia -
sta. Wie le gmin i miast za po wie dzia ło już 
wpro wa dze nie ta kiej po mo cy dla firm. 
 
Moż li wość re zy gna cji z za li czek uprosz -
czo nych PIT i CIT 
Ko lej nym uła twie niem jest moż li wość zre zy -
gno wa nia w trak cie ro ku po dat ko we go z od -
pro wa dza nia za li czek na po da tek do cho do -
wy w for mie uprosz czo nej (tzw. 
uprosz czo ne za licz ki). Zmia na jest o ty le 
waż na, że do tej po ry po dat ni cy mu sie li pła -
cić za licz kę przez ca ły rok w opar ciu o wy ni ki 
fi nan so we z ze szłe go ro ku i for mę tę moż -
na by ło zmie nić do pie ro ze skut kiem na ko -
lej ny rok po dat ko wy. Spe cu sta wa wpro wa -
dza moż li wość zmia ny for my płat no ści 
za li czek w do wol nym mo men cie 2020 r. 
 
Brak zwol nie nia z PCC dla po ży czek 
na ra to wa nie firm 
Wbrew za po wie dziom spe cu sta wa o tar czy 
an ty kry zy so wej nie wpro wa dzi ła zwol nie nia 
z po dat ku PCC dla po ży czek udzie la nym fir -
mom do tknię tym skut ka mi kry zy sy zwią za -
ne go z COVID-19.  
 
Prze su nię cie ter mi nu zgło sze nia be ne -
fi cjen tów rze czy wi stych (CRBR) 
Spe cu sta wa prze wi du je prze su nię cie do 13 
lip ca 2020 r. ter mi nu na zgła sza nie do re je -
stry CRBR be ne fi cjen tów rze czy wi stych 
w spół kach pra wa han dlo we go. Do tej po ry 
fir my by ły zo bo wią za ne zgło sić be ne fi cjen -
tów rze czy wi stych naj póź niej do 13 kwiet -
nia 2020 r. Prze su nię cie ter mi nu ma zna -
cze nie o ty le, że za nie ter mi no we 
wy wią za nie się z obo wiąz ku zgło szeń gro zi 
do 1 mln zł ka ry. 
 
Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8, 
IFT-2R, ORD-U i sprawozdań 
finansowych 

Mi ni ster stwo Fi nan sów wy da ło 27 ma -
ca 2020 r. roz po rzą dze nie w spra wie prze -
dłu że nia ter mi nu do zło że nia ze zna nia o wy -
so ko ści do cho du osią gnię te go (stra ty 
po nie sio nej) i wpła ty na leż ne go po dat ku CIT. 
Roz po rzą dze nie prze dłu ża wszyst kim po -
dat ni kom CIT ter min na zło że nie ze zna nia 
CIT-8 i za pła tę po dat ku za 2019 r. do 31 ma -
ja 2020 r. 
Po dat ni cy, któ rzy w 2019 r. osią ga li wy łącz -
nie do cho dy zwol nio ne mo gą zło żyć ze zna -
nie rocz ne w ter mi nie do 31 lip ca 2020 r. 
Na dzień przy go to wa nia ni niej sze go prze -
wod ni ka opu bli ko wa ny zo stał tak że pro jekt 
roz po rzą dze nia do ty czą ce go prze dłu że nia 
ter mi nów zwią za nych ze spra woz daw czo -
ścią fi nan so wą. Zaraz po uchwaleniu 
specustawy wydane zostało rozporządzenie 
wydłużające o 3 miesiące termin na 
przygotowanie i zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania za 2019 r. 
 
Za wie sze nie ter mi nów do ty czą cych ra -
por to wa nia sche ma tów po dat ko wych 
(MDR) 
W przy pad ku obo wiąz ków do ty czą cych zgła -
sza nia MDR, ter mi ny na zgło sze nie ewen tu -
al nych sche ma tów po dat ko wych (za wy jąt -
kiem sche ma tów trans gra nicz nych) zo sta ją 
za wie szo ne w okre sie od 31 mar ca 2020 r. 
do 30 czerw ca 2020 r. 
 
Po zo sta łe prze su nię cia ter mi nów 
Tar cza prze su wa rów nież m. in.: 
wej ście w ży cie z 1 kwiet nia 2020 r. na 1 lip -
ca 2020 r. no we go pli ku JPK 
ter min na zło że nie in for ma cji o ce nach 
trans fe ro wych TP-R do 30 wrze śnia 2020 r. 
(dla firm, któ rych rok po dat ko wy lub rok ob -
ro to wy roz po czął się po 31.12.2018 r. a za -
koń czył przed 31.12.2019 r.) 
ter min na zło że nie za wia do mie nia o do ko -
na niu za pła ty na ra chu nek spo za bia łej li sty 
po dat ni ków VAT z 3 dni do 14 dni 
wej ście w ży cie no wej ma try cy po dat ku VAT 
z 1 kwiet nia 2020 r. na 1 lip ca 2020 r. 
3-mie sięcz ny ter min na wy da nie in dy wi du al -
nej in ter pre ta cji po dat ko wej o dal sze 3 mie -
sią ce (wnio sek zło żo ny i nie roz pa trzo nych 
do dnia wej ścia w ży cie spe cu sta wy oraz 
do dnia od wo ła nia sta nu za gro że nia epi de -
micz ne go i sta nu epi de mii). 
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W ramach tarczy przewidziane są specjalne 
mechanizmy pożyczkowe dedykowane małym 
i średnim firmom (MŚP)

Pożyczki płynnościowe 
i obsługa kredytów 
firmowych

5

Po życz ki ARP 
Pierw szym z tych me cha ni zmów jest ofe -
ro wa na przez Agen cję Roz wo ju Prze my słu 
(ARP) po życz ka ob ro to wa na fi nan so wa nie 
de fi cy tu w ka pi ta le ob ro to wym fir my. Po -
życz ka ta ka ma za pew nić fir mom z sek to ra 
MŚP płyn ność ko niecz ną do utrzy ma nia 
pro wa dzo nej dzia łal no ści. 
Kwo ta po życz ki bę dzie mo gła wy nieść 
od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Prze wi dzia ny 
okres fi nan so wa nia mo że wy nieść na wet 
do 6 lat. Okres ka ren cji spła ty mo że zo stać 
usta lo ny na 15 mie się cy (fir ma za cznie 
spła cać po życz kę po upły wie te go ter mi -
nu). Na po czą tek in stru ment ten ma zo -
stać za ofe ro wa ny fir mom MŚP, któ re 
w 2019 r. osią gnę ły ob rót po wy żej 4 mln 
zł. Nie moż na wy klu czyć, że próg ten zo -
sta nie ob ni żo ny. 
 
Dru gi me cha nizm wspar cia to po życz ka 
ob ro to wa, dzię ki któ rej fir my z sek to ra 
MŚP bę dą mo gły fi nan so wać wy pła tę wy -
na gro dzeń przez okres do 2 lat. ARP prze -
wi du je, że wy na gro dze nia tra fią bez po -
śred nio na kon ta pra cow ni ków. Okres 

ka ren cji ma wy nieść do 12 mie się cy. Po -
win na ist nieć moż li wość po łą cze nia pro -
gra mu z me cha ni zma mi do fi nan so wa nia 
wy na gro dzeń pra cow ni ków opi sa nych 
w Roz dzia le 1. 
Na dzień przy go to wa nia te go prze wod ni ka 
szcze gó ły pro gra mu po życz ko we go są na dal 
w opra co wa niu. Peł na ofer ta zo sta nie za pre -
zen to wa na na stro nie www.arp.pl. Na oba 
ce le ARP otrzy ma ła na ra zie 1,7 mld. zł. 
 
Po moc z BGK 
Po nad to Bank Go spo dar stwa Kra jo we -
go S.A. ma ofe ro wać fir mom za li cza nym 
do sek to ra MŚP gwa ran cje de mi ni mis 
na kre dy ty ban ko we (szcze gó ły 
na https://www. bgk. pl/pa kiet po mo cy/sys -
te my -gwa ran cji/) oraz do pła ty do opro cen -
to wa nia kre dy tów ban ko wych dla przed -
się bior ców do tknię tych skut ka mi pan de mii 
COVID-19 (https://www. bgk. pl/pa kiet po -
mo cy/sys tem -do plat/). Do te go BGK ma 
pa tro no wać pro gra mo wi po ży czek udzie la -
nych fir mom ze środ ków unij nych 
(https://www. bgk. pl/pa kiet po mo cy/wspar -
cie -z -wy ko rzy sta niem -fun du szy -unij nych/). 
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Po życz ki dla mi kro firm z Fun du szu 
Pra cy 
Po nad to mi kro fir my (mniej niż 10 pra cow -
ni ków) mo gą sta rać się u sta ro stów o po -
życz kę w wy so ko ści 5000 zł. Po życz ka bę -
dzie wy pła ca na na pod sta wie umo wy 
za war tej przez mi kro przed sie bior cę ze 
sta ro stą. Aby otrzy mać po życz kę fir my mu -
szą zło żyć wnio sek we wła ści wym po wia to -
wym urzę dzie pra cy. Po życz ka wraz z od -
set ka mi zo sta nie umo rzo na w przy pad ku, 
gdy przed się bior ca przez okres 3 mie się cy 
od jej udzie le nia nie zmniej szy sta nu za -
trud nie nia wg sta nu na dzień 29 lu te -
go 2020 r. 
 
Do fi nan so wa nie czę ści kosz tów dzia -
łal no ści 
Oso by pro wa dzą ce jed no oso bo wą dzia łal -
ność go spo dar czą bę dą mo gły sta rać się 
u sta ro stów po wia to wych o do fi nan so wa -
nie kosz tów swo jej dzia łal no ści. Do fi nan so -
wa nie przy słu gi wać bę dzie wy łącz nie w sy -
tu acji, gdy na sku tek COVID-19 spad ną 
ob ro ty przed się bior cy. Do fi nan so wa nie 
do ty czyć bę dzie przed się bior ców nie za -
trud nia ją cych pra cow ni ków. Wy so kość 
wspar cia wy nie sie: 
50% wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia w przy pad ku spad ku ob ro tów 
o 30% 
70 % wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia w przy pad ku spad ku ob ro tów 
o 50% 
90 % wy so ko ści mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia w przy pad ku spad ku ob ro tów 
o 80%. 
 
Spa dek ob ro tów mu si na stą pić w 2 mie sią -
cach ka len da rzo wych 2020 r. w po rów na -

niu do te go sa me go okre su 2019 r. (lub 
ewen tu al nie do wol nie wy bra nych 60 ko lej -
nych dniach 2020 r. w po rów na niu 
do 2019 r.). 
Do fi nan so wa nie przy słu gi wać bę dzie 
po zło że niu wnio sku do wła ści we go po wia -
to we go urzę du pra cy oraz po za war ciu 
umo wy ze sta ro stą. Mak sy mal ny okres po -
bie ra nia to 3 mie sią ce (rząd mo że go prze -
dłu żyć). 
 
Co z in ny mi kre dy ta mi za cią gnię ty mi 
przez fir mę przed kry zy sem? 
Prze pi sy tar czy an ty kry zy so wej nie prze wi -
du ją wpro wa dze nia moratorium na spła tę 
za dłu że nia firm w ban kach (za wie sze nia 
spłat kre dy tów i po ży czek). Za miast te go 
wpro wa dzo ny zo stał spe cjal ny prze pis, 
któ ry umoż li wia ban kom zmia nę har mo -
no gra mu kre dy tów i po ży czek udzie lo nym 
fir mom (je że li nie prze wi du ją te go już sa -
me po sta no wie nia umo wy kre dy tu lub po -
życz ki). W ta kiej sy tu acji za wie sze nie spłat 
bę dzie moż li we tyl ko w dro dze po ro zu mie -
nia po mię dzy przed się bior stwem a ban -
kiem. 
Wpro wa dzo ne prze pi sy nie na kła da ją 
na ban ki obo wiąz ku zmia ny har mo no gra -
mu. Zwią zek Ban ków Pol skich za po wie -
dział już sze reg dzia łań, któ re ma ją za pew -
nić przed się bior com uprosz czo ne 
pro ce du ry zmian har mo no gra mów oraz 
uru cho mie nie spe cjal nych in stru men tów 
po mo co wych (sprawdź ko mu ni ka ty ZBP:  
https://www. zbp. pl/Ak tu al no sci/Wy da rze -
nia/Ko mu ni kat -ZBP-w -spra wie -dzia lan -po -
mo co wych -po dej mo wa nych -przez -ban ki  
i https://www. zbp. pl/Ak tu al no sci/Wy da -
rze nia/Ko mu ni kat -ZBP-nr -2-ws -dzia lan -po -
mo co wych). 
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W ramach nowelizacji tarczy antykryzysowej 
wprowadzony został program subwencji z Polskiego 
Funduszu Rozwoju (PFR). Program jest 
bezprecedensowy. PFR będzie dysponować środkami 
w wysokości 100 mld zł na pomoc dla firm.

Subwencje i pożyczki 
z Polskiego Funduszu 
Rozwoju (Tarcza finansowa)

6

Sub wen cje dla mi kro firm 
Pod pro gram jest ad re so wa ny do mi kro -
firm, czy li ta kich któ re za trud nia ją do 9 
pra cow ni ków. Na sub wen cje dla mi kro firm 
prze zna czo no 25 mld zł. 
 
Mi kro fir my mo gą otrzy mać sub wen cję, 
któ rej wiel kość wy ni ka z prze mno że nia 
kwo ty ba zo wej za leż nej od spad ku ob ro -
tów oraz licz by pra cow ni ków (np. 24 000 zł 
x 8 pra cow ni ków). 
 
Obo wią zu ją na stę pu ją ce staw ki ba zo we: 
● przy spadku obrotów 25-50% kwota 

bazowa = 12 000 zł 
● przy spadku obrotów 50-75% kwota 

bazowa = 24 000 zł 
● przy spadku obrotów powyżej 75% 

kwota bazowa = 36 000 zł 
 
Fir my mu szą obo wiąz ko wo zwró cić co 
naj mniej 25% war to ści sub wen cji. 
W przy pad ku peł ne go utrzy ma nia za -
trud nie nia przez 12 mie się cy po otrzy -
ma niu sub wen cji umo rze niu ule ga po zo -
sta łe 75% war to ści sub wen cji. 
Przy utrzy ma niu za trud nie nia na po zio -
mie 50-100% wiel ko ści za ło gi fir ma mo że 

otrzy mać umo rze nie do 50%. Przy więk -
szej re duk cji sub wen cję spła ca się w ca -
ło ści.  
 
Sub wen cje dla ma łych i śred nich firm 
Pod pro gram jest ad re so wa ny do ma łych 
i śred nich, czy li ta kich któ re za trud nia -
ją 10-250 pra cow ni ków i któ rych ob ro ty są 
niż sze niż 50 mln EUR a ak ty wa niż sze 
niż 43 mln EUR. 
 
Na sub wen cje dla MŚP prze zna czo -
no 50 mld zł. 
Mi kro fir my mo gą otrzy mać sub wen cję, 
któ rej wiel kość za leż na jest od wiel ko ści 
spad ku ob ro tów oraz su my przy cho dów 
za 2019 r. 
 
Mak sy mal na wiel kość do fi nan so wa nia: 
● przy spad ku ob ro tów 25-50% = 4% 

przy cho dów za 2019 r. 
● przy spad ku ob ro tów 50-75% = 6% 

przy cho dów za 2019 r. 
● przy spad ku ob ro tów po wy żej 75% = 8% 

przy cho dów za 2019 r. 
 
Mak sy mal nie jed na fir ma MSP mo że 
otrzy mać 3,5 mln zł wspar cia. 
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Fir my mu szą obo wiąz ko wo zwró cić co naj -
mniej 25% war to ści sub wen cji. W przy pad -
ku peł ne go utrzy ma nia za trud nie nia 
przez 12 mie się cy po otrzy ma niu sub wen -
cji umo rze niu ule ga po zo sta łe 50% war to -
ści sub wen cji. Przy utrzy ma niu za trud nie -
nia na po zio mie 50-100% wiel ko ści za ło gi 
fir ma mo że otrzy mać umo rze nie do 25%. 
Po nad to MŚP mo gą od li czyć so bie od sub -
wen cji war tość rocz nej stra ty, któ rą po nio -
są po otrzy ma niu do fi nan so wa nia – nie 
wię cej jed nak niż 25%. 
 
Po życz ki i sub wen cje dla du żych firm 
Pod pro gram ad re so wa ny jest dla firm du -
żych – ta kich któ re za trud nia ją wię cej 
niż 250 pra cow ni ków lub któ rych ob ro ty są 
wyż sze niż 50 mln EUR a ak ty wa wyż sze 
niż 43 mln EUR. Na po moc prze zna czo -
no 25 mld zł. 
 
Du że fir my mo gą sta rać się o: 
● Zwrot ne Fi nan so wa nie Płyn no ścio we 

(w for mie po życz ki, ob li ga cji czy gwa ran -
cji), gdy fir ma ma pro ble my w po zy ska -
niu fi nan so wa nia na ryn ku. 

● Fi nan so wa nie Pre fe ren cyj ne, któ re mo -
że być umo rzo ne w wy so ko ści do 75%, 
gdy fir ma wy ka że go tów ko wą stra tę 
a na sku tek COVID-19 zna czą co wzrósł 
stan jej za dłu że nia. Wiel ko ścią umo rze -
nia jest stra ta ja ką fir ma po nie sie przez 
okres wy bra nych przez sie bie 12 mie się -
cy przy pa da ją cych po dniu 29 lu te -
go 2020 r. 

● Fi nan so wa nie In we sty cyj ne – PFR na by -
wa udzia ły/ak cje fir my (nie wię cej 
niż 50%) lub ob li ga cje, a fir ma prze zna -
cza te środ ki na roz wój. 

 
Klu czo we jest to, że fi nan so wa nie z PFR 
nie mo że być prze zna czo ne do do ko na nia 
płat no ści na rzecz wła ści cie li, na na by cie 
przez fir my wła snych udzia łów i ak cji w ce -
lu umo rze nia, na fu zje lub prze ję cia in nych 
firm oraz w uprosz cze niu na cał ko wi tą 
spła tę za dłu że nia u pod mio tów ko mer cyj -
nych (re struk tu ry za cja za dłu że nia). 

For mal no ści 
Mi kro fir my oraz fir my ma łe i śred nie wnio -
ski o do fi nan so wa nie mo gą skła dać po -
przez sys tem ban ko wo ści elek tro nicz nej 
ban ków, w któ rych pro wa dzą ra chun ki. 
Pra wie wszyst kie więk sze ban ki w Pol sce 
udo stęp ni ły ta ką moż li wość swo im klien -
tom. 
 
Du że fir my o do fi nan so wa nie mu szą 
się sta rać na to miast bez po śred nio 
w PFR. 
 
Po moc z PFR moż na łą czyć z więk szo ścią 
in nych pro gra mów po mo co wych z tar czy 
an ty kry zy so wej (np. do fi nan so wa nie wy na -
gro dzeń, zwol nie nie z ZUS). 
O po moc z PFR mo gą się sta rać rów nież 
fir my dzia ła ją ce na te re nie Spe cjal nych 
Stref Eko no micz nych oraz fir my, któ re 
otrzy ma ły zwol nie nia in we sty cyj ne w ra -
mach Pol skiej Stre fy In we sty cji. 
 
Naj waż niej sze wy mo gi. 
Fir my mu szą: 
● sa me usta lić swo ją wiel kość (na pod sta -

wie te go na stę pu je kwa li fi ka cja do po -
szcze gól nych pod pro gra mów) 

● udo ku men to wać mie sięcz ny spa dek ob -
ro tów o co naj mniej 25% (w po rów na niu 
do mie sią ca po przed nie go lub ana lo -
gicz ne go mie sią ca z po przed nie go ro ku) 

● pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą 
na dzień zło że nia wnio sku (nie są li kwi -
do wa ne, nie zo stał zło żo ny wnio sek 
o lub roz po czę te po stę po wa nie upa dło -
ścio we/re struk tu ry za cyj ne) 

● wy ka zać, że pro wa dzi ły dzia łal ność 
na 31 grud nia 2019 r. 

● wy ka zać, że ich głów ny be ne fi cjent rze -
czy wi sty (usta la się go w opar ciu o prze -
pi sy usta wy o AML) po sia da re zy den cję 
po dat ko wą na te re nie Eu ro pej skie go 
Ob sza ru Go spo dar cze go 

 
Szcze gó ły pro gra mu mo gą ulec zmia nom. 
Dla te go war to śle dzić zmia ny na stro nie 
www.pfr.pl
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W odniesieniu do firm transportowych ważny 
mechanizm został wprowadzony już przed 
uchwaleniem tarczy antykryzysowej

Rozwiązania dla firm 
transportowych7

Usta wa o prze ciw dzia ła niu skut kom 
COVID-19 już w pier wot nym brzmie niu 
zwal nia ła prze woź ni ków dro go wych, ko le -
jo wych i lot ni czych z od po wie dzial no ści 
za szko dę wy rzą dzo ną w związ ku z dzia ła -
nia mi władz pu blicz nych słu żą cy mi prze -
ciw dzia ła niu COVID-19 (w szcze gól no ści 
za brak moż li wo ści prze wo zu). 
Dru gim roz wią za niem de dy ko wa nym fir -
mom trans por to wym jest spe cjal ne roz -
wią za nie do ty czą ce cza so we go prze ję cia 
przez Agen cję Roz wo ju Prze my słu (ARP) 
kosz tów le asin gu ta bo ru wy ko rzy sty wa ne -
go do dzia łal no ści prze wo zo wej. Pro gram 
ARP jest de dy ko wa ny fir mom trans por to -
wym któ re zna la zły się w trud nej sy tu acji 

fi nan so wej w związ ku z ogło sze niem sta nu 
za gro że nia epi de micz ne go. 
Pro gram po le ga na re fi nan so wa niu przez 
ARP Le asing po sia da nych przez fir my 
trans por to we le asin gów w in nych in sty tu -
cjach fi nan so wych. Kwo ta ta kie go le asin gu 
mo że się gać do 5 mln zł net to. Okres fi -
nan so wa nia mo że trwać do 6 lat. Pro gram 
prze wi du je przy tym ka ren cję, któ ra mo że 
wy nieść do 12 mie się cy (czy li fir ma za czy -
nie spła cać le asing do pie ro po 12 mie sią -
cach od za war cia umo wy z ARP). 
Szcze gó ły pro gra mu na dzień przy go to wa -
nia te go prze wod ni ka są na dal w opra co -
wa niu. Peł na ofer ta zo sta nie za pre zen to -
wa na na stro nie www.arp.pl.
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W związku z działaniami mającymi 
przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii 
COVID-19 Minister Gospodarki może w drodze 
rozporządzenia ustalać ceny maksymalne lub 
marże maksymalne hurtowe i detaliczne dla 
towarów i usług. Ceny maksymalne mogą być 
wprowadzone w odniesieniu do towarów i usług 
mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia 
lub bezpieczeństwa ludzi. Co ciekawe 
ustawodawca rozszerza to uprawnienie również 
na towary i usługi mające „istotne znaczenia dla 
kosztów utrzymania gospodarstw domowych”.

Regulowane ceny 
maksymalne8
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W specustawie dostrzeżona została również 
kwestia licznej grupy cudzoziemców 
mieszkających w Polsce

Ułatwienia dla 
cudzoziemców 
mieszkających 
w Polsce

9

Usta wa za kła da au to ma tycz ne wy dłu -
że nie le gal no ści po by tów cu dzo ziem -
ców, któ rzy prze by wa ją w Pol sce 
w związ ku z: 
● ze zwo le niem na po byt cza so wy, 
● po by tem na pod sta wie wi zy Schen gen 

lub wi zy kra jo wej 
● ze zwo le niem na po byt re zy den ta dłu go -

ter mi no we go UE 
● ze zwo le niem na po byt cza so wy w ce lu 

wy ko ny wa nia pra cy w ra mach prze nie -
sie nia we wnątrz przed się bior stwa lub 
w ce lu mo bil no ści pra cow ni ka ka dry kie -
row ni czej, spe cja li sty lub pra cow ni ka od -
by wa ją ce go staż w ra mach prze nie sie nia 
we wnątrz przed się bior stwa. 

 
 
 
 
 

Wy dłu że nie to do ty czy sy tu acji, gdy 
w okre sie trwa nia sta nu za gro że nia epi de -
micz ne go al bo sta nu epi de mii cu dzo ziem -
co wi upły wał ter min na zło że nie wnio sku 
o prze dłu że nie le gal no ści po by tu. 
Ter min na zło że nie ta kie go wnio sku ule ga 
au to ma tycz ne mu prze dłu że niu do 30. 
dnia na stę pu ją ce go po dniu od wo ła nia 
sta nu za gro że nia epi de micz ne go al bo sta -
nu epi de mii. 
W przy pad ku za trud nia nia ob co kra jow ców 
na pod sta wie oświad cze nia o po wie rze niu 
wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi au to -
ma tycz nie wy dłu żo ny jest okres le gal no ści 
wy ko ny wa nia pra cy przez okres trwa nia 
sta nu za gro że nia epi de micz ne go al bo sta -
nu epi de mii. Do ty czy to sy tu acji, gdy po da -
ny w oświad cze niu okres pra cy koń czy się 
w okre sie sta nu za gro że nia epi de micz ne -
go lub sta nu epi de mii. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Po sta no wie nia spe cu sta wy do ty czą jed nak 
wy łącz nie firm wy naj mu ją cych po wierzch -
nie w cen trach han dlo wych (o pow. Po wy -
żej 2000 m2), któ rym z mo cy pra wa ogra -
ni czo no lub za ka za no pro wa dze nia 
dzia łal no ści han dlo wej. Usta wa prze wi du -
je, że za okres, w któ rym fir my nie bę dą 
pro wa dzić dzia łal no ści w ta kim obiek cie, 
wy so kość czyn szu naj mu ule gnie ob ni że -
niu o 100% (fak tycz ne zwol nie nie z czyn -
szu). Zwol nie nie to obej mie nie tyl ko 
czynsz, ale i opła ty eks plo ata cyj ne. Fir my 
nie bę dą w przy szło ści zo bo wią za ne 
do zwro tu te go czyn szu i opłat. 
Aby sko rzy stać ze zwol nie nia z czyn szu fir -
my bę dą mu sia ły zło żyć na jem cy ofer ty 
prze dłu że nia umo wy naj mu o okres trwa -
nia za ka zu pro wa dze nia dzia łal no ści han -
dlo wej wy dłu żo ny o dal szych 6 mie się cy. 
Ofer tę tę fir my mu szą zło żyć w ter mi nie 
do 3 mie się cy od dnia, w któ rym zo sta nie 
znie sio ny za kaz pro wa dze nia dzia łal no ści 
han dlo wej w cen trach han dlo wych. 
 

Au to ma tycz ne prze dłu ża nie umów 
naj mu oraz za kaz wy po wia da nia 
umów i czyn szów 
Dla umów naj mu za war tych przed 8 mar -
ca 2020 r., któ re ule gły by wy ga śnię ciu po -
mię dzy 8 mar ca 2020 r. a 30 czerw -
ca 2020 r. spe cu sta wa prze wi du je 
au to ma tycz ne wy dłu że nie obo wią zy wa nia 
umów do dnia 30 czerw ca 2020 r. na do -
tych cza so wych wa run kach. Wy star czy, że 
na jem ca prze śle wy naj mu ją ce mu sto sow -
ną in for ma cję o chę ci sko rzy sta nia z te go 
upraw nie nia. Wy naj mu ją cy mu si za ak cep -
to wać ta kie oświad cze nie za wy jąt kiem sy -
tu acji, gdy na jem ca za le ga z czyn szem lub 
na ru szył po sta no wie nia naj mu. 
Spe cu sta wa wpro wa dza rów nież za kaz wy -
po wia da nia na jem com ko mer cyj nym 
umów naj mu w okre sie do 30 czerw -
ca 2020 r. Po dob nie wy naj mu ją cych bę -
dzie obo wią zy wać w tym okre sie za kaz wy -
po wia da nia na jem com wy so ko ści czyn szu. 
Prze pi sy te do ty czą wszyst kich umów naj -
mu.

Zwolnienie z czynszu w obiektach handlowych

Mechanizmy 
dotyczące 
umów najmu

10

www.koruslegal.pl  Przewodnik MŚP   Tarcza antykryzysowa 

KorusLegal
Kancelaria prawna

21



Ograniczenia oraz zakłócenia w prowadzeniu 
biznesu wywołane przez COVID-19 znacząco 
wpłynęły na kondycję finansową wielu firm. Wiele 
z nich musiało czasowo wstrzymać prowadzenie 
działalności. Inne odczuły znaczący spadek obrotów. 
Wszystko to zwiększa ryzyko niewypłacalności firm. 
Znowelizowana tarcza antykryzysowa  
(tzw. Tarcza 2.0) zawiesza obowiązek złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zawieszenie terminu 
na złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości

11

Spe cu sta wa prze wi du je, że w przy pad ku, 
gdy nie wy pła cal ność fir my po wsta nie 
w okre sie obo wią zy wa nia sta nu za gro że -
nia epi de micz ne go al bo sta nu epi de mii 
ogło szo ne go z po wo du COVID-19 (obo wią -
zu je ak tu al nie), a po wo dem nie wy pła cal no -
ści jest COVID-19, za wie sze niu ule ga ter -
min do zło że nia wnio sku o upa dłość. 
Bar dzo po moc ne jest przy tym do mnie ma -
nie praw ne wpro wa dzo ne do usta wy. 
Prze pi sy sta no wią, że w przy pad ku, gdy 
stan nie wy pła cal no ści po wstał w cza sie 
obo wią zy wa nia sta nu za gro że nia epi de -
micz ne go lub sta nu epi de mii, przyj mu je 
się, że po wo dem ta kiej nie wy pła cal no ści 
jest COVID-19. Roz wią za nie to zna czą co 
uła twia moż li wość sko rzy sta nia z za wie -
sze nia ter mi nu. 
 

Kie dy fir my ma ją obo wią zek ogło sze -
nia upa dło ści? 
Pol skie pra wo upa dło ścio we za wie ra obo -
wią zek zło że nia wnio sku o ogło sze nie upa -
dło ści w ter mi nie 30 dni od za ist nie nia sta -
nu nie wy pła cal no ści. 
 
Istnieją dwa przypadki, w których 
mówimy o niewypłacalności. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości 
należy składać gdy: 
● fir ma utra ci ła zdol ność do wy ko ny wa nia 

swo ich wy ma gal nych zo bo wią zań pie -
nięż nych al bo 

● zo bo wią za nia pie nięż ne prze kra cza ją 
war tość ma jąt ku fir my, a stan ten utrzy -
mu je się przez okres prze kra cza ją cy 24 
mie sią ce. 
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W przy pad ku utra ty zdol no ści do wy ko ny -
wa nia wy ma gal nych zo bo wią zań pie nięż -
nych przyj mu je się, że prze słan ka ta jest 
speł nio na, gdy opóź nie nie przed się bior cy 
w wy ko na niu zo bo wią zań pie nięż nych 
prze kra cza 3 mie sią ce. 
 
Co da je za wie sze nie ter mi nu? 
W przy pad ku, gdy fir my utra cą w ak tu al nej 
sy tu acji zdol ność do re gu lo wa nia swo ich 
zo bo wią zań, nie mu szą skła dać od ra zu 
wnio sku o ogło sze nie upa dło ści. Ter -
min 30-dnio wy jest za wie szo ny do cza su 
od wo ła nia obec ne go sta nu epi de mii lub 
sta nu za gro że nia epi de micz ne go (je że li ta -
ki stan zo sta nie wpro wa dzo ny za raz 
po od wo ła niu ak tu al ne go sta nu epi de mii). 
Za wie sze nie ter mi nu obo wią zu je od 13 
kwiet nia 2020 r. 
 
Za tem ter min 30 dni na zło że nie wnio -
sku roz pocz nie swój bieg do pie ro 
po od wo ła niu tych sta nów. 

Dzię ki no we li za cji fir my ma ją za gwa ran -
to wa ne wię cej cza su na pod ję cie dzia łań, 
któ re mo gą po móc im od zy skać płyn -
ność fi nan so wą. Roz wią za nie da je rów -
nież więk sze bez pie czeń stwo dla za rzą -
dza ją cych przed sie bior stwa mi, gdyż 
chro ni oso by od po wie dzial ne przed kon -
se kwen cja mi bra ku zło że nia wnio sku 
w cią gu 30 dni od po wsta nia nie wy pła -
cal no ści. 
 
Mi mo za wie sze nia ter mi nu fir my znaj du -
ją ce się w trud nej sy tu acji fi nan so wej po -
win ny pod jąć od po wied nie dzia ła nia 
w ce lu przy wró ce nia płyn no ści. Po wy ga -
sze niu epi de mii obo wią zek ogło sze nia 
upa dło ści po now nie zo sta nie przy wró co -
ny. Sku tecz ne mo gą oka zać się roz mo wy 
z kon tra hen ta mi. Fir my po win ny rów nież 
pa mię tać o moż li wo ściach prze pro wa -
dze nia re struk tu ry za cji (bez ko niecz no ści 
ogła sza nia upa dło ści) ja kie da je im usta -
wa Pra wo re struk tu ry za cyj ne.
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Tarcza wprowadza zmiany dotyczące 
funkcjonowania spółek. Zmiany te polegają 
na możliwość „zdalnego działania” organów 
spółek. Specustawa wprowadza stosowne zmiany 
do kodeksu spółek handlowych (ksh)

Zmiany 
dotyczące 
działania 
organów spółek

12

Zmia ny wpro wa dza ją moż li wość di gi ta li za -
cji dzia ła nia za rzą dów, rad nad zor czych, 
zgro ma dzeń wspól ni ków czy wal nych zgro -
ma dzeń ak cjo na riu szy. 
No we prze pi sy da ją umo co wa nie do te go, 
aby człon ko wie tych or ga nów mo gli pra co -
wać zdal nie uczest ni cząc w wir tu al nych 
po sie dze niach or ga ni zo wa nych przy po -
mo cy wi de ocza tów, te le kon fe ren cji i in -
nych ka na łów elek tro nicz nych. 
Za rzą dy spół ek z o.o. i spół ek ak cyj nych 
bę dą mo gły po dej mo wać uchwa ły pi sem -
nie (w try bie obie go wym) lub elek tro nicz -
nie. Człon ko wie za rzą du bę dą mo gli rów -
nież po dej mo wać uchwa ły na pi śmie 
za po śred nic twem in ne go człon ka za rzą -
du. 

Szcze gól nie w przy pad ku zgro ma dzeń 
wspól ni ków sp. z o.o. oraz wal nych zgro -
ma dzeń w spół kach ak cyj nych wszyst kim 
uczest ni kom zgro ma dze nia mu si zo stać 
za gwa ran to wa na moż li wość dwu stron nej 
ko mu ni ka cji zdal nej. W przy pad ku spół ek 
gieł do wych mu si zo stać po nad to za pew -
nio na trans mi sja ob rad wal ne go zgro ma -
dze nia w cza sie rze czy wi stym. 
No we nor my do pusz cza ją moż li wość ta -
kie go „wir tu al ne go” dzia ła nia or ga nów jed -
nak wy łącz nie w przy pad kach, gdy sto sow -
ne umo wy spół ek (lub sta tu ty) nie 
wy klu cza ją ta kie go „zdal ne go” dzia ła nia or -
ga nów. Dla te go przed sko rzy sta niem 
z tych no wych form dzia ła nia war to spoj -
rzeć naj pierw do za pi sów tych umów. 
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W od nie sie niu do ter mi nów pro ce so -
wych i są do wych pod czas trwa nia 
sta nu za gro że nia epi de micz ne go 
i sta nu epi de mii za wie szo ne zo sta ją 
ter mi ny w: 
● po stę po wa niach są do wych, w tym są do -

wo ad mi ni stra cyj nych 
● po stę po wa niach eg ze ku cyj nych 
● po stę po wa niach kar nych skar bo wych 
● po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych 
● po stę po wa niach i kon tro lach pro wa dzo -

nych na pod sta wie Or dy na cji po dat ko -
wej. 

W przy pad ku ter mi nów ad mi ni stra -
cyj no praw nych pod czas trwa nia sta -
nu za gro że nia epi de micz ne go i sta nu 
epi de mii za wie szo ne zo sta ją m. in.: 
● ter mi ny na do ko na nia czyn no ści są do -

wych 
● ter mi ny na do ko na nie czyn no ści praw -

no -kształ tu ją cych 
● ter mi ny za wi te (któ rych nie za cho wa nie 

wią że się z ne ga tyw ny mi skut ka mi dla 
stro ny) 

● ter mi ny na wpis do wła ści we go re je stru. 

Bieg terminów ma zostać odwieszony od połowy maja 2020 r.

Tarcza zamraża bieg terminów sądowych oraz 
administracyjnych. Oznacza to, że terminy, 
których bieg rozpoczął się podczas trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ulegają zawieszeniu a nowe terminy nie 
rozpoczynają swojego biegu. Zatem niedokonanie 
przewidzianych w prawie działań przez strony nie 
będzie mieć dla nich negatywnych skutków

Sprąwy sadowe 
i postępowania 
przed urzędami

13
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Specustawa nie zawiera m.in. 
przepisów dotyczących

Czego tarcza 
nie reguluje?14

● wyłączenia odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w związku 
z ograniczeniami wywołanymi przez 
epidemię COVID-19 (za wyjątkiem firm 
transportowych) 

● automatycznego zwolnienia z wszelkich 
płatności czynszów (poza centrami 
handlowymi) oraz zawieszenia terminów 
płatności w transakcjach handlowych 

● ułatwień dotyczycących zwalniania 
pracowników 

● automatycznego umarzania zobowiązań 
podatkowych. 
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Kontakt z Autorem 
 
dr Mateusz Korus, MLB, radca prawny 
E: m.korus@koruslegal.pl 
T: +48 32 728 11 00 
M: +48 690 491 489 
 
 
 
 
ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice 
T: 32 728 11 00 
M: legal@koruslegal.pl
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