strona 1

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Tarcza 2.0 stanowi rozszerzenie i uzupełnienie Tarczy 1.0, która została wprowadzona
Ustawą 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.
W poprzednich opracowaniach dotyczących Tarczy Antykryzysowej 1.0, sporządzonych
przez

Zespół

Kancelarii,

zostały

szczegółowo

opracowane

formy

wsparcia

przedsiębiorców oraz tryby ubiegania się o wynikające z nich świadczenia.
Niniejsze

opracowanie

uwzględnia

zmiany,

które

zostały

wprowadzone

do

dotychczasowych form wsparcia (z pominięciem ich charakterystyki, która stanowiła
przedmiot innych opracowań) oraz wskazanie nowych instrumentów wsparcia.
Zmiany wprowadzone przez Ustawodawcę, zostały przedstawione w formie tabel,
wskazujących stan prawny przed i po wprowadzeniu Tarczy Antykryzysowej 2.0.
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I.

DOFINANSOWANIE

WYNAGRODZEŃ

Z

FUNDUSZU

GWARANTOWANYCH

ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (ART. 15G)

Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Rozszerzenie kręgu

15g.

w rozumieniu art. 4 ust. 1

w rozumieniu art. 4 ust. 1

uprawnionych do

ust. 1.

lub 2 ustawy z dnia 6

lub 2 ustawy z dnia 6

ubiegania się

marca 2018 r. – Prawo

marca 2018 r. – Prawo

o dofinansowanie

przedsiębiorców,

przedsiębiorców,

o organizacje

u którego wystąpił spadek

organizacja pozarządowa

pozarządowe, inne

obrotów gospodarczych

w rozumieniu art. 3 ust. 2

podmioty prowadzące

w następstwie wystąpienia

ustawy z dnia 24 kwietnia

działalność użytku

COVID-19 może zwrócić

2003 r. o działalności

publicznego oraz

się z wnioskiem

pożytku publicznego

państwowe osoby

o przyznanie świadczeń na

i o wolontariacie (Dz. U.

prawne.

rzecz ochrony miejsc

z 2019 r. poz. 688, 1570

pracy, o wypłatę ze

i 2020 oraz z 2020 r. poz.

środków Funduszu

284), podmiot, o którym

Gwarantowanych

mowa w art. 3 ust. 3

Świadczeń Pracowniczych

ustawy z dnia 24 kwietnia

świadczeń na

2003 r. o działalności

dofinansowanie

pożytku publicznego

wynagrodzenia

i o wolontariacie oraz

pracowników objętych

państwowa osoba prawna

przestojem ekonomicznym

w rozumieniu ustawy

albo obniżonym

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

wymiarem czasu pracy,

o finansach publicznych,

w następstwie wystąpienia

u których wystąpił spadek

COVID-19, na zasadach

obrotów gospodarczych

określonych

w następstwie wystąpienia

w ust. 7 i 10.

COVID-19, może zwrócić
się z wnioskiem
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o przyznanie świadczeń na
rzecz ochrony miejsc
pracy, o wypłatę ze
środków Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
świadczeń na
dofinansowanie
wynagrodzenia
pracowników objętych
przestojem ekonomicznym
albo obniżonym
wymiarem czasu pracy,
w następstwie wystąpienia
COVID-19, na zasadach
określonych w ust. 7 i 10.

art. 15g.

Świadczenia, o których

Świadczenia, o których

Dofinansowanie

ust. 16.

mowa w ust. 1 oraz środki,

mowa w ust. 1 oraz środki, udzielane jest przez

o których mowa w ust. 2,

o których mowa

okres 3 miesięcy od

przysługują przez łączny

w ust. 2, przysługują przez

miesiąca złożenia

okres 3 miesięcy

łączny okres 3 miesięcy,

wniosku, a nie jak

przypadających od daty

przypadających od

dotychczas dnia

złożenia wniosku,

miesiąca złożenia

złożenia wniosku. Po

o którym mowa w ust. 1.

wniosku, o którym mowa

zmianie okresy

w ust. 1.

rozliczeniowe
obejmują pełne
miesiące
kalendarzowe, a nie
okresy rozpoczynające
się od innego dnia niż
pierwszy dzień
miesiąca.

Art. 15g

Do wypłaty i rozliczania

Do wypłaty i rozliczania

Wyłączenie obowiązku

ust. 17.

świadczeń, o których

świadczeń, o których

odpowiedniego

strona 5

mowa w ust. 1, oraz

mowa w ust.1, oraz

stosowania art. 13 pkt

środków, o których mowa

środków, o których mowa

2 Ustawy

w ust. 2, stosuje się

w ust. 2, stosuje się

o szczególnych

odpowiednio przepisy art.

odpowiednio przepisy art.

rozwiązaniach

7–16 ustawy z dnia 11

7–16 ustawy z dnia 11

związanych z ochroną

października 2013 r.

października 2013 r.

miejsc pracy, który

o szczególnych

o szczególnych

nakazuje nie zwalniać

rozwiązaniach związanych

rozwiązaniach związanych pracownika po okresie

z ochroną miejsc pracy,

z ochroną miejsc pracy,

dofinansowania, przez

z wyjątkiem art. 8 ust. 3

z wyjątkiem art. 8 ust. 3

okres równy okresowi

pkt 8 tej ustawy, oraz

pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej

dofinansowania.

przepisy wykonawcze do

ustawy, oraz przepisy

tej ustawy.

wykonawcze do tej
ustawy.

II.

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH
(ART. 15ZQ I NASTĘPNE)

Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art. 15zq. Osobie prowadzącej

Osobie prowadzącej

Likwidacja

ust. 4.

pozarolniczą działalność

pozarolniczą działalność

obowiązującego limitu

gospodarczą świadczenie

gospodarczą świadczenie

przychodu

postojowe przysługuje

postojowe przysługuje,

w świadczeniu

jeżeli rozpoczęła

jeżeli rozpoczęła

postojowym dla

prowadzenie

prowadzenie pozarolniczej

działalności

pozarolniczej działalności

działalności gospodarczej

gospodarczej, który

gospodarczej przed

przed dniem 1 lutego 2020

wynosił 15681 zł.

dniem 1 lutego 2020 r. i:

r. i:

Pozostawienie jedynie

1) nie zawiesiła

1) nie zawiesiła

wymóg spadku

prowadzenia

prowadzenia pozarolniczej

przychodu o co

pozarolniczej działalności

działalności gospodarczej
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gospodarczej oraz jeżeli

oraz jeżeli przychód

najmniej 15% miesiąc

przychód z prowadzenia

z prowadzenia

do miesiąca.

pozarolniczej działalności

pozarolniczej działalności

gospodarczej w

gospodarczej w

rozumieniu przepisów

rozumieniu przepisów

o podatku dochodowym

o podatku dochodowym

od osób fizycznych

od osób fizycznych

uzyskany w miesiącu

uzyskany w miesiącu

poprzedzającym miesiąc

poprzedzającym miesiąc

złożenia wniosku

złożenia wniosku

o świadczenie postojowe

o świadczenie postojowe

był o co najmniej 15%

był o co najmniej 15%

niższy od przychodu

niższy od przychodu

uzyskanego w miesiącu

uzyskanego

poprzedzającym ten

w miesiącu

miesiąc i nie był wyższy

poprzedzającym ten

od 300% przeciętnego

miesiąc;

miesięcznego
wynagrodzenia

2) zawiesiła prowadzenie

z poprzedniego kwartału

pozarolniczej działalności

ogłaszanego przez

gospodarczej po dniu 31

Prezesa Głównego

stycznia 2020 r.

Urzędu Statystycznego
na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie
pozarolniczej działalności
gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r. oraz
przychód z prowadzenia
pozarolniczej działalności
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gospodarczej
w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym
od osób fizycznych
uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony
wniosek o świadczenie
postojowe, nie był
wyższy od 300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez
Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego
na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

Art. 15zq. Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna

Wydłużenie daty

ust. 5.

została zawarta przed

została zawarta przed

zawarcia umowy

pkt.1.

dniem 1 lutego 2020 r.

dniem 1 kwietnia 2020 r.

cywilnoprawnej, aby
móc ubiegać się
o świadczenie.

Art. 15zr.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe

Wydłużenie wypłaty

ust. 1.

przysługuje w wysokości

przysługuje w wysokości

świadczenia

80% kwoty minimalnego

80% kwoty minimalnego

postojowego

wynagrodzenia za pracę

wynagrodzenia za pracę

z jednorazowego na

ustalanego na podstawie

ustalanego na podstawie

wypłacane

przepisów o minimalnym

przepisów o minimalnym

trzykrotnie.

wynagrodzeniu za pracę,

wynagrodzeniu za pracę,
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obowiązującego w 2020 r., obowiązującego w 2020 r.
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

nie więcej niż trzykrotnie,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Art.
15zua.

ARTYKUŁ DODANY

1. Świadczenie postojowe
może zostać przyznane
ponownie, na podstawie
oświadczenia osoby
uprawnionej, której
wypłacono świadczenie
postojowe, o którym
mowa w art. 15zu ust. 1.
2. Wypłata po raz kolejny
świadczenia postojowego
może zostać dokonana nie
wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu
wypłaty świadczenia
postojowego, o którym
mowa w art. 15zu ust. 1.
3. Warunkiem przyznania
kolejnego świadczenia
postojowego jest
wykazanie
w oświadczeniu, że
sytuacja materialna
wykazana we wniosku,
o którym mowa w art.
15zs, nie uległa poprawie.

Określenie trybu
ubiegania się
o świadczenie
postojowe w drugim
i trzecim miesiącu.
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III.

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ
NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEZ STAROSTĘ
(DOFINANSOWANIE Z PUP DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW)
(ART. 15 ZZB)

Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art.

Dofinansowanie, o którym

Dofinansowanie, o którym

Zmiana analogiczna

15zzb.

mowa w ust. 1, może być

mowa w ust. 1, może być

jak w przypadku

ust. 5.

przyznane od dnia

przyznane

dofinansowania

złożenia wniosku,

mikroprzedsiębiorcom,

z FGŚP. Po zmianie

o którym mowa w ust. 10,

małym oraz średnim

okresy rozliczeniowe

mikroprzedsiębiorcom,

przedsiębiorcom w

obejmują pełne

małym oraz średnim

rozumieniu przepisów

miesiące

przedsiębiorcom w

ustawy z dnia 6 marca

kalendarzowe, a nie

rozumieniu przepisów

2018 r. – Prawo

okresy rozpoczynające

ustawy z dnia 6 marca

przedsiębiorców na okres

się od innego dnia niż

2018 r. – Prawo

nie dłuższy niż 3 miesiące,

pierwszy dzień

przedsiębiorców na okres

przypadające od miesiąca

miesiąca.

nie dłuższy niż 3 miesiące.

złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 1

Art.

Przedsiębiorca jest

Przedsiębiorca jest

Skrócenie okresu,

15zzb.

obowiązany do

obowiązany do

przez który

ust. 8.

utrzymania

utrzymania

Przedsiębiorca będzie

w zatrudnieniu

w zatrudnieniu

obowiązany do

pracowników objętych

pracowników objętych

utrzymania

umową, o której mowa

umową, o której mowa

zatrudnienia.

w ust. 1, przez okres

w ust. 1, przez okres, na

dofinansowania oraz po

który przyznane zostało

zakończeniu

dofinansowanie.

dofinansowania, przez
okres równy temu
okresowi.
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IV.

DOFINANSOWANIE

CZĘŚCI

KOSZTÓW

PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ (DOFINANSOWANIE Z PUP DLA SAMOZATRUDNIONYCH) (ART. 15
ZZC)
Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art.

– na okres nie dłuższy niż

– na okres nie dłuższy niż

Zmiana analogiczna

15zzc.

3 miesiące.

3 miesiące, przypadające

jak w przypadku

od miesiąca złożenia

dofinansowania

wniosku, o którym mowa

z FGŚP.

ust. 3.

w ust. 8.
Art.

Dofinansowanie, o którym Dofinansowanie, o którym

Zwolnienie

15zzc.

mowa w ust. 3, jest

mowa w ust. 3, jest

Przedsiębiorcy ze

ust. 5.

wypłacane w okresach

wypłacane w okresach

składania oświadczeń

miesięcznych, po złożeniu

miesięcznych.

o prowadzeniu

przez przedsiębiorcę

działalności w danym

oświadczenia

miesiącu, za który

o prowadzeniu

dofinansowanie jest

działalności w danym

wypłacane.

miesiącu, za który
dofinansowanie jest
wypłacane.

Art.

Przedsiębiorca jest

Przedsiębiorca jest

Skrócenie okresu,

15zzc.

obowiązany do

obowiązany do

przez który

ust.6.

prowadzenia działalności

prowadzenia działalności

Przedsiębiorca będzie

gospodarczej przez okres,

gospodarczej przez okres,

obowiązany do

na który przyznane zostało

na który przyznane zostało utrzymania

dofinansowanie oraz po

dofinansowanie.

zakończeniu
dofinansowania, przez
okres równy temu
okresowi.

zatrudnienia.
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V.

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY OD STAROSTY (ART. 15 ZZD)

Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art.

Wniosek o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę

Usunięcie obowiązku

15zzd

mikroprzedsiębiorca

mikroprzedsiębiorca

składania przez

ust. 2.

składa do powiatowego

składa do powiatowego

Przedsiębiorcę

urzędu pracy, właściwego

urzędu pracy, właściwego

oświadczenia o stanie

ze względu na miejsce

ze względu na miejsce

zatrudnienie.

prowadzenia działalności

prowadzenia działalności

Powyższe wynika ze

gospodarczej, po

gospodarczej, po

zmiany warunków

ogłoszeniu naboru przez

ogłoszeniu naboru przez

umorzenia pożyczki.

dyrektora powiatowego

dyrektora powiatowego

urzędu pracy. We

urzędu pracy.

wniosku o pożyczkę
mikroprzedsiębiorca
oświadcza o stanie
zatrudnienia na dzień 29
lutego 2020 r. w
przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.

Art.

Pożyczka wraz z

Pożyczka wraz z

Złagodzenie

15zzd

odsetkami na wniosek

odsetkami na wniosek

warunków umarzania

ust. 7.

mikroprzedsiębiorcy

mikroprzedsiębiorcy

pożyczek od Starosty.

podlega umorzeniu, pod

podlega umorzeniu, pod

Jedynym warunkiem

warunkiem, że

warunkiem, że

umorzenie będzie

mikroprzedsiębiorca ten

mikroprzedsiębiorca

prowadzenie

przez okres 3 miesięcy od

będzie prowadził

działalności przez

dnia jej udzielenia nie

działalność gospodarczą

okres 3 miesięcy od

zmniejszy stanu

przez okres 3 miesięcy od

dnia udzielenia

zatrudnienia w

dnia udzielenia pożyczki.

pożyczki.

przeliczeniu na pełny

We wniosku o umorzenie
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wymiar czasu pracy w

mikroprzedsiębiorca

stosunku do stanu

oświadcza, że prowadził

zatrudnienia na dzień 29

działalność gospodarczą

lutego 2020 r. We wniosku

przez okres 3 miesięcy od

o umorzenie

dnia udzielenia pożyczki.

mikroprzedsiębiorca
oświadcza o
niezmniejszeniu stanu
zatrudnienia.

Art.

ARTYKUŁ DODANY

Przychód z tytułu

Wprowadzono

15zzd

umorzenia pożyczki na

wyjątek, zgodnie z

ust. 10

zasadach, określonych w

którym przychód z

ust. 7, nie stanowi

tytułu umorzenia

przychodu w rozumieniu

pożyczki nie stanowi

przepisów o podatku

przychodu w

dochodowym od osób

rozumieniu przepisów

fizycznych oraz przepisów

o podatku

o podatku dochodowym

dochodowym od osób

od osób prawnych.

fizycznych oraz
przepisów o podatku
dochodowym od osób
prawnych.

strona 13

VI.

ZWOLNIENIE Z PŁACENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
PRZEZ OKRES TRZECH MIESIĘCY (ART. 31 ZO).

Nr art.

Treść art. przed wejściem

Treść art. po wejściu

Wynikająca

w życie Tarczy

w życie Tarczy

z nowelizacji zmiana

Antykryzysowej 2.0

Antykryzysowej 2.0

Art.

Na wniosek płatnika

Na wniosek płatnika

Zwolnienie ze składek

31zo.

składek, który na dzień 29

składek zwalnia się

ZUS także dla nowych

ust. 1.

lutego 2020 r. zgłosił do

z obowiązku opłacania

przedsiębiorstw, ale

ubezpieczeń społecznych

nieopłaconych należności

zgłoszonych jako

mniej niż 10

z tytułu składek na

płatnicy nie później niż

ubezpieczonych, zwalnia

ubezpieczenia społeczne,

do 1 kwietnia 2020 r.

się z obowiązku opłacenia

na ubezpieczenie

nieopłaconych należności

zdrowotne, na Fundusz

z tytułu składek na

Pracy, Fundusz

ubezpieczenia społeczne,

Solidarnościowy,

na ubezpieczenie

Fundusz

zdrowotne, na Fundusz

Gwarantowanych

Pracy, Fundusz

Świadczeń Pracowniczych

Solidarnościowy, Fundusz

lub Fundusz Emerytur

Gwarantowanych

Pomostowych, należne za

Świadczeń Pracowniczych

okres od dnia 1 marca

lub Fundusz Emerytur

2020 r. do dnia 31 maja

Pomostowych, należne za

2020 r., wykazanych

okres od dnia 1 marca

w deklaracjach

2020 r. do dnia 31 maja

rozliczeniowych

2020 r., wykazanych

złożonych za ten okres,

w deklaracjach

jeżeli był zgłoszony jako

rozliczeniowych

płatnik składek:

złożonych za ten okres,
jeżeli był zgłoszony jako

1) przed dniem 1 lutego

płatnik składek przed

2020 r. i na dzień 29

dniem 1 lutego 2020 r.

lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1
lutego 2020 r. do dnia 29
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lutego 2020 r. i na dzień
31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31
marca 2020 r. i na dzień
30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych.
Art.

ARTYKUŁ DODANY

Na wniosek płatnika

Rozszerzenie zwolnienia

31zo.

składek, zwalnia się

ze składek na płatników

ust. 1a.

z obowiązku opłacenia

składek zatrudniających

nieopłaconych należności

od 10 do 49 osób

z tytułu składek na

objętych

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczeniami

na ubezpieczenie

społecznymi

zdrowotne, na Fundusz

(rozszerzenie dla

Pracy, Fundusz

małych

Solidarnościowy,

przedsiębiorstw).

Fundusz

Zwolnienie będzie

Gwarantowanych

przysługiwało

Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50 proc.
lub Fundusz Emerytur

łącznej kwoty

Pomostowych, należnych

nieopłaconych

za okres od dnia 1 marca

należności z tytułu

2020 r. do dnia 31 maja

składek za miesiące

2020 r., w wysokości 50%

marzec-maj 2020 r.

łącznej kwoty należności
z tytułu składek
wykazanych
w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za
dany miesiąc, jeżeli był
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zgłoszony jako płatnik
składek:
1) przed dniem 1 lutego
2020 r. i na dzień 29
lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1
lutego 2020 r. do dnia 29
lutego 2020 r. i na dzień
31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31
marca 2020 r. i na dzień 30
kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych.

Art.

ARTYKUŁ DODANY

Na wniosek płatnika

Zwolnienie ze składek

31zo.

składek, będącego

rozszerzono także na

ust. 1b.

spółdzielnią socjalną

wszystkich płatników

zwalnia się z obowiązku

składek

opłacenia nieopłaconych

będących spółdzielniami

należności z tytułu

socjalnymi, bez względu

składek na ubezpieczenia

na liczbę pracowników,

społeczne, na

jeżeli były płatnikami

ubezpieczenie zdrowotne,

przed dniem 1 kwietnia

na Fundusz Pracy,

2020 r. Zwolnienie

Fundusz

będzie przysługiwało

Solidarnościowy,

w wysokości kwoty

Fundusz

nieopłaconych

Gwarantowanych

należności z tytułu

Świadczeń Pracowniczych składek za miesiące
lub Fundusz Emerytur

marzec-maj 2020 r.
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Pomostowych, należne za
okres od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych
w deklaracjach
rozliczeniowych
złożonych za ten okres,
jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.

Art.

Na wniosek płatnika

Na wniosek płatnika

Zwolnienie ze składek

31zo.

składek, będącego osobą

składek, będącego osobą

ZUS także dla nowych

ust. 2

prowadzącą pozarolniczą

prowadzącą pozarolniczą

samozatrudnionych, ale

działalność, o której mowa działalność, o której

zgłoszonych jako

w art. 8 ust. 6 ustawy

mowa w art. 8 ust. 6

płatnicy nie później niż

z dnia 13 października

ustawy z dnia 13

do 1 kwietnia 2020 r.

1998 r. o systemie

października 1998 r.

ubezpieczeń społecznych

o systemie ubezpieczeń

(Dz. U. z 2020 r. poz. 266

społecznych (Dz. U.

i 321), zwanej dalej „osobą

z 2020 r. poz. 266 i 321),

prowadzącą pozarolniczą

zwanej dalej „osobą

działalność”, opłacającego

prowadzącą pozarolniczą

składki wyłącznie na

działalność”, opłacającego

własne ubezpieczenia

składki wyłącznie na

społeczne lub

własne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne,

społeczne lub

zwalnia się z obowiązku

ubezpieczenie zdrowotne,

opłacenia nieopłaconych

zwalnia się z obowiązku

należności z tytułu

opłacenia nieopłaconych

składek na jego

należności z tytułu

obowiązkowe

składek na jego

ubezpieczenia emerytalne

obowiązkowe

i rentowe oraz

ubezpieczenia emerytalne

wypadkowe, dobrowolne

i rentowe oraz

ubezpieczenie chorobowe,

wypadkowe, dobrowolne
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ubezpieczenie zdrowotne,

ubezpieczenie chorobowe,

Fundusz Pracy i Fundusz

ubezpieczenie zdrowotne,

Solidarnościowy, należne

Fundusz Pracy i Fundusz

za okres od dnia 1 marca

Solidarnościowy, należne

2020 r. do dnia 31 maja

za okres od dnia 1 marca

2020 r., jeżeli prowadził

2020 r. do dnia 31 maja

działalność przed 1 lutego

2020 r., jeżeli prowadził

2020 r. […].

działalność przed dniem
1 kwietnia 2020 r.[…].

Art.

ARTYKUŁ DODANY

Liczbę ubezpieczonych,

Doprecyzowanie

31zo.

o których mowa w ust. 1

przepisów w zakresie

ust. 6.

i 1a, oblicza się nie

obliczania limitu

uwzględniając

ubezpieczonych

ubezpieczonych będących

zgłoszonych do

pracownikami

ubezpieczeń, który to

młodocianymi.

limit ogranicza
możliwość skorzystania
ze zwolnienia ze
składek – do tego limitu
nie będą wliczani
pracownicy młodociani.

Art.

Przychody z tytułu

Przychody z tytułu

Objęcie przepisem

31zx

zwolnienia z obowiązku

zwolnienia z obowiązku

podatkiem CIT.

opłacania należności

opłacania należności

z tytułu składek, o których z tytułu składek, o
mowa w art. 31zo, nie

których mowa w art.

stanowią przychodu

31zo, nie stanowią

w rozumieniu przepisów

przychodu

o podatku dochodowym

w rozumieniu przepisów

od osób fizycznych.

o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz
przepisów o podatku
dochodowym od osób
prawnych.
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VII.

PRZERWANIE/NIEROZPOCZYNANIE BIEGU TERMINU DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
O UPADŁOŚĆ I DOMNIEMANIE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM (ART.
15ZZRA)

Art. 15zzra. 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie
obowiązywania

stanu

zagrożenia

epidemicznego

albo

stanu

epidemii

ogłoszonego

z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie
termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicz- nego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
2.

Jeżeli

termin

na

zgłoszenie

wniosku

o

ogłoszenie

upadłości

ustalany

jest

z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez
dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone
przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe termi- ny, dla których
obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę
dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym
wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a,
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło- ściowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1
niniejszego artykułu

VIII. ZMIANY W PRAWIE POCZTOWYM, TZW. „PRZESYŁKI HYBRYDOWE” (ART. 15ZZU115ZZU11)
Do 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się
operatorowi wyznaczonemu (decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej operatorem
wyznaczonym na lata 2016-2025 jest Poczta Polska) dostarczenie przesyłek listowych przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwanej dalej „przesyłką hybrydową”. Przez
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usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie
jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez
konieczności składania własno- ręcznego podpisu. Datą doręczenia przesyłki jest data
zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzyn- ce elektronicznej
adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od
zamieszczenia dokumentu (fikcja doręczenia).

IX.

ZASIŁEK

DLA

ROLNIKÓW

I

DOMOWNIKÓW

PRZEBYWAJĄCYCH

NA

OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE (ART. 31ZY3)

Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną,
nadzorem epide- miologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz
z 2019 r. poz. 1564). Kwota zasiłku wyniesie więc 1300 zł.

X.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
FINANSOWEJ UDZIELANE PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. (art. 1-12)

Kto może skorzystać ze wsparcia?


Przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzący
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej
sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie.
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Wyłączenia:
1.

Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest
następstwem okoliczności, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym
wirusem (COVID-19).
-przez trudną sytuację należy rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek obrotów
gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19;

2.

Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz
przedsiębiorców, wobec któ- rych otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.
W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach,
o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia
procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

przedsiębiorstwo
z obszaru MŚP
prowadzenie
rachunkowości na
zasadach pełnej
księgowości

prowadzenie
działalności przez
minimum 12
miesięcy

przychody za ostatni
okres obrachunkowy
na poziomie min. 4
mln zł

Warunki, które
muszą zostać
spełnione, aby
Przedsiębiorca
mógł skorzystać
ze wsparcia z
ARP S.A.

ostatni rok
zakończony
dodatnim wynikiem
EBITDA (wynik
operacyjny +
amortyzacja)
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Kto udziela wsparcia?
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółkea Akcyjnaa (ARP S.A.) oraz spółka zależna ARP S.A.,
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm. 2), której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, o których
mowa w ustawie; w takim przypadku przepisy dotyczące wykonywania tych zadań przez
Instytucję stosuje się odpowiednio do tej spółki zależnej.

Na czym to wsparcie polega?


Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie
przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.



Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub
poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem
prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.



Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych
instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.



Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz
pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy( nie stosuje się
w przypadku, gdy udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu lub innej
umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione
okolicznościami jego udzielenia).
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Produkty proponowane przez ARP S.A.:
(zgodnie z informacjami znajdującymi się na https://www.arp-tarcza.pl):
1. LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE
 Leasing

operacyjny

przeznaczony

na

refinansowanie

posiadanych

leasingów

w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych;
 Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki
za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto),
 prowadzących pełną księgowość;
 Waluta PLN;
 Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
 Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;
 Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);
 Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy;
 Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;
 Opłaty manipulacyjne 0%;
 Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez
leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu
spłat;
 Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych
udziałowców leasingobiorcy.

2. POŻYCZKA

OBROTOWA

NA

FINANSOWANIE

DEFICYTU

W

KAPITALE

OBROTOWYM
 Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
 Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki
za 2019r; (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość;
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 Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł;
 Okres finansowania do 6 lat;
 Wydłużony okres karencji do 15 miesięcy;
 Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą
w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych
w Parametryzatorze pożyczkowym);
 Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie
wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości
rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia
uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych
udziałowców pożyczkobiorcy.

3. POŻYCZKA

OBROTOWA

FINANSUJĄCA

WYPŁATĘ

WYNAGRODZEŃ

W SEKTORZE MŚP
 Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń
przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie netto), pożyczka stanowiąca
również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych
źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej;
 Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia
i kontynuacji prowadzonej działalności;
 Dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem
płynności bieżącej;
 Pożyczka

przekazywana

bezpośrednio

na

rachunki

pracownicze

pt.

wypłata

wynagrodzenia (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank),
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możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem
udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki;
 Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie
potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg
z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za
pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego);
 Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą
w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych
w Parametryzatorze pożyczkowym);
 Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie
wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty
Agenta operacyjnego);
 Okres finansowania do 2 lat;
 Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy;
 Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 Zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych
udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenia materialne
(minimum

120%

wartości

rynkowej),

z

wykorzystaniem

wsparcia

Funduszy

Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc,
poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie z ARP S.A.?
W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie wsparcia.
Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające
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trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące
sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację zawierającą opis
planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.
We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez
Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do
tego organy oraz instytucje, o których mowa w ust. 5.
ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór
wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją
o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące
przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania, a także pouczeniem
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kierując się w szczególności
potrzebą rze- telnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia.

Złożyłem wniosek i co dalej?
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków
formalnych wniosku Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie
dłuższym niż 5 dni.
Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na
podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z beneficjentem.
Jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego miesiąca po jego ustaniu, wsparcie finansowe

strona 26

może być udzielane przez Instytucję, na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem w formie
dokumentowej.
W

przypadku

niespełnienia

przez

przedsiębiorcę

warunków

udzielenia

wsparcia,

o których mowa w ustawie, Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym
przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile
oparty jest na tych samych przesłankach.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje niezwłocznie do
zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni
od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest
z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez
beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.
Zespół kancelarii:

Pytania prosimy kierować pod adres: kancelaria@cieslewicz.pl
lub telefonicznie pod nr: (+48) 533-699-100

