
Gdynia, dnia 24 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

w  ostatnim  czasie  w  mediach  zaczęły  ukazywać  się  informacje  o  projekcie  tzw.  „tarczy 
antykryzysowej”. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy będzie mogło skorzystać z 
jej  dobrodziejstw.  Prace  legislacyjne  są  jeszcze  na  wczesnym etapie,  nie  mniej  już  teraz 
można rozważyć, czy znajdą się Państwo w gronie potencjalnych beneficjentów.

Na  podstawie  aktualnie  dostępnych projektów  przygotowaliśmy  dla  Państwa  poglądowy 
wyciąg  z  proponowanych  zmian  prawnych,  które  mogą  zostać  uchwalone  w  najbliższym 
czasie. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia postępu prac i aktualizacji zmian legislacyjnych 
na  stronie  Rządowego  Centrum  Legislacji  lub  bezpośredniego  kontaktu  z  kancelarią, 
ponieważ opisane projekty mogą ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół  naszej  kancelarii  w dniu 24 marca 2020 
roku i przedstawia rozwiązania, które nie zostały jeszcze wprowadzone do polskiego systemu 
prawnego, nawet jeśli w opracowaniu nie użyto czasu przyszłego.

z poważaniem

adw. Tomasz Kopoczyński

osoba do kontaktu: adw. Julian Skelnik
jskelnik@kopoczynski.pl
tel. +48 502 504 709 

mailto:jskelnik@kopoczynski.pl
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1. MOŻLIWE NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKÓW Z POWODU OPIEKI NAD DZIEĆMI

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, 
do  których  uczęszcza  dziecko  albo  niemożności  sprawowania  opieki  przez  nianię  lub 
dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 
pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem,
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności  do  ukończenia  18  lat  albo  dzieckiem  z  orzeczeniem  o 
niepełnosprawności  -  przysługuje  dodatkowy  zasiłek  opiekuńczy  przez  okres  nie 
dłuższy niż 14 dni.

W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, 
warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z 
powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres 
nie dłuższy niż 14 dni.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić 
dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki  
zostały zamknięte żłobki,  kluby dziecięce, przedszkola,  szkoły,  placówki pobytu dziennego 
oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów 
dziennych,

2. ZWOLNIENIE Z PROCEDURY ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się 
przepisów  ustawy–  Prawo  zamówień  publicznych,  jeżeli  zachodzi  wysokie 
prawdopodobieństwo  szybkiego  i  niekontrolowanego  rozprzestrzeniania  się  choroby  lub 
jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Udzielając zamówień zamawiający:

1) zapewnia  przejrzystość  postępowania  i  równe  traktowanie  podmiotów 
zainteresowanych  wykonaniem  zamówienia  oraz  uwzględnia  okoliczności  mogące 
mieć wpływ na jego udzielenie;

2) nie udostępnia informacji związanych z tym zamówieniem, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 
jeżeli  podmiot  zainteresowany  wykonaniem  zamówienia,  nie  później  niż  przed 
zawarciem  umowy  o  wykonanie  tego  zamówienia,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być 
udostępniane;

3) zamieszcza  niezwłocznie  na  swojej  stronie  podmiotowej  Biuletynu  Informacji 
Publicznej  informacje o udzieleniu zamówienia,  podając  nazwę (firmę) albo imię i 
nazwisko  podmiotu,  z  którym  zawarł  umowę  o  wykonanie  zamówienia,  albo 
informację o nieudzieleniu tego zamówienia.



3. DODATKOWE FORMALNOŚCI I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEN 
PUBLICZNYCH

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie informują się wzajemnie o 
wpływie  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem  COVID19  na  należyte  wykonanie  tej 
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, 
dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy,  które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 
realizacji zamówienia;

2) decyzji  wydanych  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  lub  działającego  z  jego 
upoważnienia  państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku  z 
przeciwdziałaniem  COVID-19,  nakładających  na  wykonawcę  obowiązek  podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń  wydanych  przez  wojewodów  lub  decyzji  wydanych  przez  Prezesa  Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt  1-4,  w  zakresie  w  jakim  dotyczą  one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Każda  ze  stron  umowy  może  żądać  przedstawienia  dodatkowych  oświadczeń  lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 
wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez:

1) zmianę  terminu  wykonania  umowy  lub  jej  części,  lub  czasowe  zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części;

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 
50% wartości pierwotnej umowy.

4.  REKOMPENSATY DLA PRACODAWCÓW 

a. Rozszerzona definicja pracownika
Wprowadzona ma być rozszerzona definicja pracownika, zgodnie z którą pracownikiem jest 
osoba fizyczna:

1. w stosunku pracy;
2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą;
3. jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia;
4. jest zatrudniona na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się 

przepisy dotyczące zlecania;
5. która wykonuje  pracę zarobkową na podstawie  innej  niż  stosunek pracy na rzecz 

pracodawcy  będącego  rolniczą  spółdzielnią  produkcyjną  lub  inną  spółdzielnią 



zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 
fizyczną.

b. Pracownicy niepełnosprawni – rekompensaty

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, organizator zakładu aktywności zawodowej może 
ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym 
pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej, w części  
proporcjonalnej  do  występującej  w  danym  miesiącu  liczby  dni  zawieszenia  działalności 
zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Organizator zakładu aktywności zawodowej w celu uzyskania rekompensaty składa wniosek 
o  rekompensatę  do  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  zakładu  aktywności  zawodowej 
oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek  o  rekompensatę  składa  się  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  wypłaty 
wynagrodzeń pracownikom za okres zawieszenia działalności zakładu aktywności zawodowej 
lub  zmniejszenia  przychodu  z  tej  działalności  w  danym  miesiącu  w  związku  z 
przeciwdziałaniem COVID-19. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia 
kompletnego wniosku o rekompensatę.

c. Pracownicy młodociani – zwolnienie z obowiązków

W  okresie  czasowego  ograniczenia  lub  zawieszenia  funkcjonowania  jednostek  systemu 
oświaty  wprowadzonego  na  podstawie  przepisów  wydanych  pracodawca  zwalnia 
młodocianego  pracownika  odbywającego  przygotowanie  zawodowe  z  obowiązku 
świadczenia  pracy.  W  okresie  tego  zwolnienia  pracownik  nie  zachowuje  prawa  do 
wynagrodzenia.

d. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

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

Przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników  należnych  od  pracodawcy. 
Przedsiębiorca ma prawo do środków pod warunkiem, że:

1) nie  zalega  w  regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy;

2) nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.



e. Świadczenia wyrównawcze w czasie przestoju ekonomicznego

Pracownikowi  objętemu  przestojem  ekonomicznym  pracodawca  wypłaca  wynagrodzenie 
obniżone  nie  więcej  niż  o  50%,  ale  nie  niższe  jednak  niż  w  wysokości  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest  dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych,  do  wysokości  50%  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalanego  na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

f. Możliwość ograniczenia czasu pracy pracownika w okresie epidemii 

Przedsiębiorca,  u  którego  wystąpił  spadek  obrotów  gospodarczych  w  następstwie 
wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 
etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wynagrodzenie pracownika w takiej  sytuacji  jest  dofinansowywane ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym 
mowa w  ust.  8,  jednak  nie  więcej  niż  40%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  z 
poprzedniego kwartału.

g. Definicja spadku obrotów spowodowanego epidemią

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

1) nie mniej  niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 
ust.  1,  w  porównaniu  do łącznych  obrotów  z  analogicznych  2  kolejnych  miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących  dni  kalendarzowych,  w  przypadku  gdy  dwumiesięczny  okres 
porównawczy  rozpoczyna  się  w  trakcie  miesiąca  kalendarzowego,  to  jest  w  dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień  złożenia  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.1,  w  porównaniu  do  obrotów  z 
miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego.



h. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Starosta  może,  na  podstawie  zawartej  umowy,  przyznać  przedsiębiorcy  dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia  społeczne,  w  przypadku  spadku  obrotów  gospodarczych  w  następstwie 
wystąpienia COVID-19.

Przez  spadek  obrotów  gospodarczych  rozumie  się  zmniejszenie  sprzedaży  towarów  lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie 
po dniu 1 stycznia 2020 r.  do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania,  w  porównaniu  do  łącznych  obrotów  w  ciągu  dowolnie  wskazanych  2 
kolejnych  miesięcy  kalendarzowych  roku  poprzedniego;  za  miesiąc  uważa  się  także  30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, w przypadku spadku obrotów o: 
1) co  najmniej  30%  –  może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej  kwoty 

ustalonej  jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
50%  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  rozumieniu  przepisów 
odrębnych, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”;

2) co  najmniej  50%  –  może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej  kwoty 
ustalonej  jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) co  najmniej  80%  –  może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej  kwoty 
ustalonej  jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość  dofinansowania  nie  może  przekroczyć  faktycznie  poniesionych  kosztów  na 
wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. 
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

1) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
2) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców;

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego 
ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie  
14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

i. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Starosta  może,  na podstawie zawartej  umowy, przyznać  przedsiębiorcy będącemu osobą 
fizyczną,  niezatrudniającemu  pracowników,  dofinansowanie  części  kosztów  prowadzenia 



działalności  gospodarczej  w  przypadku  spadku  obrotów  gospodarczych  w  następstwie 
wystąpienia COVID-19.

Przez  spadek  obrotów  gospodarczych  rozumie  się  zmniejszenie  sprzedaży  towarów  lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie 
po dniu 1 stycznia 2020 r.  do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania,  w  porównaniu  do  łącznych  obrotów  w  ciągu  dowolnie  wskazanych  2 
kolejnych  miesięcy  kalendarzowych  roku  poprzedniego;  za  miesiąc  uważa  się  także  30 
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę miesięcznie;
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę miesięcznie;
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę miesięcznie − na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dofinansowanie  jest  wypłacane  jednorazowo.  Wniosek  o  dofinansowanie  przedsiębiorca 
składa  do  powiatowego  urzędu  pracy  właściwego  ze  względu  na  miejsce  prowadzenia 
działalności  gospodarczej  w  terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  naboru  przez  dyrektora 
powiatowego urzędu pracy.

j. Jednorazowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Starosta  może,  na  podstawie  umowy,  udzielić  ze  środków  Funduszu  Pracy  jednorazowo 
pożyczki  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy,  który prowadził  działalność  gospodarczą  przed dniem 1 marca 2020 
roku.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł. 3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i 
wynosi  w skali  roku 0,05 stopy  redyskonta  weksli  przyjmowanych przez Narodowy Bank 
Polski.  Pożyczka  wraz  z  odsetkami  podlega  umorzeniu,  pod  warunkiem,  że 
mikroprzedsiębiorca  przez  okres  6  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 roku.

5.  WARUNKI I TRYB PRACY W OKRESIE EPIDEMII 

Warunki  i  tryb  wykonywania  pracy  w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub  obniżonego 
wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z 



zakładowymi  organizacjami  związkowymi.  Jeżeli  nie  jest  możliwe  uzgodnienie  treści 
porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia 
treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb 
wykonywania  pracy  w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub  obniżonego  wymiaru  czasu 
pracy ustala  się  w porozumieniu z  przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u tego pracodawcy.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 
może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii:

1) zmienić  system  lub  rozkład  czasu  pracy  pracowników  w  sposób  niezbędny  dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, stacji lub urzędu;

2) polecić  pracownikom  świadczenie  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  w  zakresie  i 
wymiarze  niezbędnym  dla  zapewnienia  ciągłości  funkcjonowania  przedsiębiorstwa 
lub stacji.

U  pracodawcy,  u  którego  wystąpił  spadek  obrotów  gospodarczych  w  następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., 
dopuszczalne jest:

1) ograniczenie  nieprzerwanego  odpoczynku  do  nie  mniej  niż  8  godzin,  i 
nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 
godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie  porozumienia  o  wprowadzeniu  systemu  równoważnego  czasu  pracy,  w 
którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. 
Przedłużony  dobowy  wymiar  czasu  pracy  jest  równoważony  krótszym  dobowym 
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3) zawarcie  porozumienia  o  stosowaniu  mniej  korzystnych  warunków  zatrudnienia 
pracowników niż  wynikające z  umów o pracę zawartych  z  tymi  pracownikami,  w 
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu;

4) pracownikowi  przysługuje  równoważny  okres  odpoczynku  w  wymiarze  różnicy 
między  11 godzinami  a  liczbą godzin  krótszego wykorzystanego  przez  pracownika 
okresu  odpoczynku.  Równoważnego  okresu  odpoczynku  pracodawca  udziela 
pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

6. CZASOWE ZNIESIENIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ 

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego  albo w okresie  30  dni  następujących  po  jego  odwołaniu,  a  w przypadku 
ogłoszenia  stanu  epidemii  –  w  okresie  jego  obowiązywania  albo  w  okresie  30  dni 



następujących po jego odwołaniu zakaz handlu w niedziele i święta oraz  nie obowiązuje w 
niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z:

1) handlem,
2) polegających na rozładowywaniu,
3) przyjmowaniu  i  ekspozycji  towarów  pierwszej  potrzeby  oraz  powierzania 

pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

7. PRZENIESIENIE TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 
czerwca 2020 roku.

8. ZASADY REZYGNACJI Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI TURYSTYCZNEJ

Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi turystycznej:
1) w  przypadku  wystąpienia  nieuniknionych  i  nadzwyczajnych  okoliczności 

występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają 
znaczący  wpływ  na  realizację  imprezy  turystycznej  lub  przewóz  podróżnych  do 
miejsca docelowego;

2) rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej z 
powodu braku dostatecznej liczny uczestników.

które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z 
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od 
dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez 
organizatora turystyki.

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez 
podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji 
na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć 
impreza turystyczna.

7. ZWOLNIENE OD PODATKÓW LOKALNYCH

Rada  gminy  może  wprowadzić,  w  drodze  uchwały,  za  część  roku  2020,  zwolnienia  od 
podatku  od  nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19.
Wójt w drodze zarządzenia, może przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 
płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych 
konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu  COVID19,  terminy  płatności  rat  podatku  od 
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do 30 września  
2020 roku.



8. ZWOLNIENIE POŻYCZEK OD PODATKU

Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawierane do dnia 31 
sierpnia 2020 roku, jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca którego płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19.

9.  PRZEDŁUŻENIE TERMINU POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW 

Jeżeli  termin  do  złożenia  wniosku  o  udzielenie  zezwolenia  na  pobyt  czasowy  wypada  w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,  a w przypadku ogłoszenia stanu 
epidemii – w okresie jego obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2,  termin  ten  ulega  przedłużeniu  do  upływu  30.  dnia  następującego  po  dniu 
odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego 
terminu   jeżeli  cudzoziemiec  złoży  wniosek  w  tym  terminie.  Jeżeli  ostatni  dzień  okresu 
pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia  epidemicznego,  a  w  przypadku  ogłoszenia  stanu  epidemii  –  w  okresie  jego 
obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na 
podstawie  tej  wizy  oraz  okres  ważności  tej  wizy  ulegają  przedłużeniu  z  mocy  prawa do 
upływu  30.  dnia  następującego  po  dniu  odwołania  odpowiednio  stanu  zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

W  przypadku  powyższym  w  dokumencie  podróży  cudzoziemca  nie  umieszcza  się  nowej 
naklejki wizowej. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu 
epidemii – w okresie jego obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 
30.  dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii.

10. ZWOLNIENIE Z OPŁAT PROLONGACYJNYCH – PODATKI 

Nie pobiera się opłaty prolongacyjnej w przypadku udzielenia podatnikowi ulg w postaci:
1) odroczenia termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo w okresie 30 dni  po jego odwołaniu,  a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii  – w 
okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.



11. ULGI PODATKOWE PIT

a. prawo odliczenia kosztów poniesionych w 2019

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności 
gospodarczej  oraz   uzyskali  w  2020  r.  łączne  przychody  z  pozarolniczej  działalności 
gospodarczej, które są uwzględniane przy obliczaniu podatku oraz ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych,  są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 
2019 roku z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej 
jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 roku z pozarolniczej działalności  
gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

Strata nieodliczona na podstawie zasad powyższych podlega odliczeniu na podstawie art. 9 
ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

b. zwolnienia podatkowe

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane w 2020 r. przez podatników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą przychody z tytułu:

1) wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów;
2) dopłat do oprocentowania kredytów.

Od  podstawy  obliczenia  podatku  w  celu  obliczenia  podatku  lub  zaliczki  podatnik  może 
odliczyć darowizny przekazane w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19.

c. Odroczenie terminu płatności podatku

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 rroku od przychodów 
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy 
oraz  od zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia  społecznego wypłacanych  przez  płatników, 
podlega  wykonaniu  w  terminie  do  dnia  1  czerwca  2020  r.,  jeżeli  płatnicy  ci  ponieśli 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

d. prolongacja płatności podatku

Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 roku termin zapłaty podatku, w których podatnik spełniał 
łącznie następujące warunki:

1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19;

2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są 
niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 
podatkowego,  a w przypadku podatnika,  który rozpoczął  prowadzenie działalności 
gospodarczej  w  2019  roku  –  w  stosunku  do  uzyskanych  w  tym  roku  średnich 
przychodów, 



12. ULGI PODATKOWE CIT

a. prawo odliczenia straty z 2019 roku

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 

roku  a  zakończy  się  po  dniu  31  grudnia  2019  roku  lub  rozpoczął  się  po  dniu  31  
grudnia 2019 roku a przed dniem 1 stycznia 2021 roku oraz

2) uzyskali  w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów 
uzyskanych  z  tej  działalności  w  roku  podatkowym  bezpośrednio  poprzedzającym 
pierwszy  rok  podatkowy-  mogą  jednorazowo  obniżyć  o  wysokość  tej  straty,  nie 
więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym.

Jeżeli  upłynął  termin zapłaty  podatku od dochodu za  rok podatkowy lub podatnik  złożył 
zeznanie podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, podatnik składa korektę zeznania 
za ten rok, za który dokona tego odliczenia.

b. prolongacja terminu zapłaty podatku

Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 roku termin zapłaty podatku, w których podatnik spełniał 
łącznie następujące warunki:

1) podatnik  poniósł  w  danym  miesiącu  negatywne  konsekwencje  ekonomiczne  z 
powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19;

2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% 
w  stosunku  do  analogicznego  miesiąca  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w 
przypadku  podatnika,  który  rozpoczął  prowadzenie  działalności  w  2019  r.  –  w 
stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

13. ZWOLNIENIE Z OPŁAT PROLONGACYJNYCH – SKŁADKI ZUS

W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty dotyczącego należności z 
tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku, na podstawie wniosku złożonego 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego  
odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w 
okresie 30 dni po jego odwołaniu nie nalicza się opłaty prolongacyjnej,

14. UPRAWNIENIE NAJEMCY DO REDUKCJI CZYNSZU NAJMU

W przypadku gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  
została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej 
nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do 
czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje 
korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu.



W  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii  najemca  nie  ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności nie 
jest zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, 
jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia 
działalności najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 wydanych na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadził 
w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem.

15. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, 

do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej 
„umową cywilnoprawną”

przysługuje świadczenie postojowe jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 
tytułu.

Świadczenie postojowe nie przysługuje osobie której przychód w rozumieniu przepisów o 
podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  odpowiednio  z  prowadzenia  pozarolniczej 
działalności  gospodarczej  albo  umowy  cywilnoprawnej,  uzyskany  w  miesiącu 
poprzedzającym miesiąc,  w którym został  złożony  wniosek  o świadczenie  postojowe,  był 
wyższy  od  300%  prognozowanego  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  w 
gospodarce narodowej w 2020 roku.

Świadczenie  postojowe  przysługuje  gdy  w  następstwie  wystąpienia  COVID-19  doszło  do 
przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą 
działalność  gospodarczą  albo  przez  zleceniodawcę  lub  zamawiającego,  z  którymi  została 
zawarta  umowa  cywilnoprawna,  trwającego  nieprzerwanie  co  najmniej  30  dni 
kalendarzowych  przed  miesiącem,  w  którym  złożony  został  wniosek  o  świadczenie 
postojowe.

Osobie  prowadzącej  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  świadczenie  postojowe 
przysługuje jeżeli:

1) nie  zawiesiła  prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  oraz  jeżeli 
przychód  z  prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu 
przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  uzyskany  w  miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 
15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła  prowadzenie  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  nie  wcześniej  niż  w 
dniu 1 lutego 2020 roku.

Świadczenie  postojowe  przysługuje  w  wysokości  80%  lub  50%  kwoty  minimalnego 
wynagrodzenia  za  pracę  obowiązującego  w  2020  roku.  Odmowa  prawa  do  świadczenia 



postojowego  następuje  w  drodze  decyzji.  Od  decyzji  o  odmowie  prawa  do  świadczenia 
postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu.

16. UŁATWIENIE W FUNKCJONOWANIU ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

a. Zarząd Spółki z o.o. i Spółki Akcyjnej

W posiedzeniu  zarządu  można  uczestniczyć  przy  wykorzystaniu  środków bezpośredniego 
porozumienia  się  na  odległość,  chyba  że  umowa  spółki  stanowi  inaczej.  Zarząd  może 
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania  się  na  odległość,  chyba  że  umowa  spółki  stanowi  inaczej.  Członkowie 
zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

b. Rada Nadzorcza Spółki z o.o. i Spółki Akcyjnej

W  posiedzeniu  rady  nadzorczej  można  uczestniczyć  przy  wykorzystaniu  środków 
bezpośredniego  porozumienia  się  na  odległość,  chyba  że  umowa spółki  stanowi  inaczej. 
Członkowie rady  nadzorczej  mogą  brać  udział  w podejmowaniu uchwał  rady  nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej,  chyba że 
umowa  spółki  stanowi  inaczej.  Oddanie  głosu  na  piśmie  nie  może  dotyczyć  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada nadzorcza może 
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania  się  na  odległość,  chyba że  umowa spółki  stanowi  inaczej.  Uchwała  jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co 
najmniej  połowa członków  rady  wzięła  udział  w  podejmowaniu  uchwały.  Umowa spółki 
może  przewidywać  surowsze  wymagania  dotyczące  podejmowania  uchwał  w  trybie 
określonym w zdaniu pierwszym.


