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AUDIT PLUS – Twój Doradca w biznesie  

POMAGAMY W KRYZYSIE! 

USTAWA „COVID-19” – „Tarcza antykryzysowa NR 2”    9.04.2020 

 

PODSUMOWANIE PRZEPISÓW PRAWA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA FIRM 

Sprawy HR, PRACOWNICY  

Firmy zatrudniające od 10-49 pracowników – zwolnienie z 50% składek zus  

 

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 

ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek 

wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek 

przed dniem 1 lutego 2020 r.  

  

Liczbę ubezpieczonych, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, 

zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego. 

 

Szkolenia  BHP 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń 

wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:  

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym  

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników 

niebezpiecznych;  

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;  

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.  

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:  

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub  

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony 

stan epidemii, albo stanu epidemii  

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.  

 

Korekta deklaracji ZUS w okresie wsparcia 

 

W przypadku złożenia przez płatnika składek, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów 

miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych. 
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Redefinicja wsparcia z FGŚP 

 

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy– Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w 

rozumieniu ustawy o finansach, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19 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 albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19 według zasad z tarczy nr 1 (40/40/20%) 

 

Podmioty te mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 

Podmiotom, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. 

 

Podmioty, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy co oznacza że  

- nie zalega ze spłatą składek na ubezpieczenia do końca trzeciego kwartału 2019 r.  (z wyjątkiem gdy opłaca 

terminowo raty, bądź korzysta z odroczenia) 

- wobec którego nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości  

 

Świadczenia oraz środki, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia 

wniosku.  

Jedno źródło pomocy na te same koszty 

 Podmioty, mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w 

przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych 

tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 

Świadczenie postojowe - na 3 miesiące  

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż 

trzykrotnie. 

Świadczenie postojowe – dla ryczałtowców, karty podatkowej – na 3 miesiące  

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie 

postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. 

 
Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której 

wypłacono świadczenie postojowe.  
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Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu 

następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. 

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja 

materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie. 

 

Odstąpienie przez ZUS od odsetek za zwłokę  

 

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić 

od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 

grudnia 2019 r.  

Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.  

Wniosek zawiera:  

1) dane płatnika składek:  

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,  

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer 

PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,  

c) adres do korespondencji;  

2) uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;  

3) inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;  

4) podpis wnioskodawcy. 

 

Wniosek, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę, o 

których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

 

Doprecyzowanie terminu wsparcia od starosty – na 3 miesiące 

 

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.  

 

Pożyczka dla przedsiębiorcy 5000 zł – doprecyzowanie przepisów  
 

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu  

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki.  

 
Prawo do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu 

przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń 

rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.  

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 
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powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy 

ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 

r. do dnia 30 września 2021 r. 

 

Legalność pobytu cudzoziemców 

 

W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) na podstawie wizy Schengen,  

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,  

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,  

4) w ramach ruchu bezwizowego,  

5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące 

państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 

niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu 

wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako 

ostatni. 

 

Cudzoziemcy ww. są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 

pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne 

zezwolenie na pracę sezonową. 

 

Młodociani – okres za który przysługuje dofinansowanie  
 
W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, okres zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, 

za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe. 

 

Termin ważności kursów KPP – ratownicy 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz 

w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w 

zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników jednostek współpracujących z 

systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 

567). 

 
Informacja ZUS o stanie konta – dostępny w formie elektronicznej 

 

W roku 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przesyła ubezpieczonym informacji o stanie konta 
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Ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzyli profil 

informacyjny, w roku 2020 zakres danych objętych informacją o stanie konta, udostępniany jest w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej.  

W roku 2020 informacja o stanie konta, na żądanie ubezpieczonego przesyłana jest listem.  

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii płatnik składek, ubezpieczony 

oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów, który w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzył profil informacyjny, może 

samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Świadczenia przedemerytalne 

 

Jeżeli termin, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten uważa się za zachowany w razie 

zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia ustania obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.  

W roku 2020 termin, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych uważa się za 

zachowany, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi organ rentowy o 

wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 

lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od 

ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19. 

 

Zmiany emerytury, renty 

 

Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty 

emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym, do którego przyznania właściwy jest 

organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie 

ustalonej wysokości lub wypłata świadczenia przysługuje, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, od 

dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty 

świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. 

 

Pomoc przedsiębiorcom – wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu 
 
 

Warunki ogólne przedsiębiorcy: 
 

  firma z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej 

księgowości 

  działalność minimum przez 12 miesięcy 

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

  ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 

  potrzeba wsparcia dla działalności  

 możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 

lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie  

i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania  

jej negatywnych skutków ekonomicznych 
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Forma wsparcia:  

1. Leasing operacyjny z karencją w spłacie 

2. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu kapitale obrotowym 

3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze mśp 

4. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze mśp 

Poniżej wylistowane warunki dla każdej formy wsparcia: 
 

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; 

 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. 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU 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; 

 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. 
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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), 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.  

Wnioski: online   na stronie   https://www.arp-tarcza.pl/ 

Uwaga: Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające 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. 
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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. 

Umowa wsparcia zawierana jest w terminie 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem. 

 
 

Pomoc przedsiębiorcom – podatki, terminy, ulgi 
 

Odliczenia na pożytek publiczny - Podatek dochodowy od osób fizycznych  

 

Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie 

wniosku wypełnionego w:  

1) w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 

czerwca 2020 r.;  

2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a ustawy, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

Ustalenie roku obrotowego dla negatywnych konsekwencji COVID 

 

Warunek określony w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 uważa się za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19.  

Stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 

grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przedłużenie terminu składania wniosków 

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy wskazany w ogłoszeniu o naborze tych wniosków może 

zostać wydłużony, z tym że informację o tym wydłużeniu podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy 

podaje do publicznej wiadomości na administrowanej przez siebie stronie internetowej. 

 

W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, należy przywrócić ten 

termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po 

ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej 

innym podmiotom. 

 

Odsetki od środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich pobranych nienależnie, z naruszeniem procedur 

 
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od należności (pobranych nienależnie, z 

naruszeniem procedur), których spłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane 

do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, włącznie z tym dniem. 

 

Rozszerzenie zakresu działania KAS 

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić niektóre zadania 

KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez odpowiednio dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, 

niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania 

zadań. 
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Przesuniecie terminu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
 
W przypadku gdy termin wniesienia opłaty, na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa przed 

dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Opłata za użytkowanie wieczyste  

 

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

 
Zwrot zaliczek – imprezy, konferencje, wystawy, egzaminy  
 

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem 

pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący 

działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy 

plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z 

udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku 

z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 

180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

 

Dokumentacja cen transferowych – przedłużenie terminu 

 

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 

cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w 

przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a 

zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.  

Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych 

grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 

grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 

 

Pożyczka na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia 

 

Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym 

zawarł umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy:  

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym 

wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki;  

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie 

rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych;  

3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub  

4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

Podmiot, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na zakończenie działalności gospodarczej 

lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w 
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którym podjął działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym 

stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w art. 61o ust. 3 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który 

uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy. 

 

Stan niewypłacalności 

 

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 

– 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 epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. 

Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem ww. postanowień i 

wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego 

wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, 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, Prawa upadłościowego, bez uwzględniania postanowień 

ust. 1 niniejszego artykułu. 

 

Terminy sądowe 

 

W okresie COVID organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może 

wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością 

określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes 

strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do 

którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, są obowiązani dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku 

zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. 

 

Nieobecność w sądzie 

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia 

lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o lekarzu sądowym. 

 

Decyzje, stanowiska  

 

W okresie COVID  organ lub podmiot może wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie 

strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić 

stanowisko albo wydać interpretację indywidualną lub decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 3a. 

 

Doręczenia – skuteczność  

 

Nieodebranych pism, w tym pism sądowych, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w 

zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. 

Przepisu stosuje się do:  
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1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.);  

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);  

3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub 

postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

Ważność prawa jazdy itp. 

 

W przypadku gdy ważność:  

1) prawa jazdy;  

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem;  

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;  

4) świadectwa kierowcy;  

5) legitymacji instruktora nauki jazdy;  

6) legitymacji egzaminatora;  

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);  

8) uprawnień do kierowania pojazdami,  
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo 

ukończenie szkolenia okresowego;  

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych 

dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Badania techniczne pojazdów 

 

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej 

kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni 

od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu 

na badanie techniczne. 

 

Czasowa rejestracja pojazdu 

 

Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.  

Czasowa rejestracja pojazdu, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy. 

 

Prawo budowlane – pozwolenie na użytkowanie  

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 

55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie stosuje się, a wnioski o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 

ustawy – Prawo budowlane.  

https://auditplus.pl/
https://www.ognik.com.pl/
mailto:biuro@auditplus.pl


Kancelaria Podatkowa/Biuro Księgowe AUDITPLUS sp.  z o.o.   
Zakopane Tadeusza Kościuszki 1/301  
tel. 18-2013010 www.auditplus.pl 

  
 

Opracowanie: Monika Iwaniec-biegły rewident, doradca podatkowy   
* Tę informację można a nawet trzeba rozpowszechniać, jednak wyłącznie pod warunkiem zachowania czytelnych dla odbiorcy końcowego danych o autorstwie i linków do 
stron: https://auditplus.pl oraz https://www.ognik.com.pl. Stan prawny: wg. ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2020 przed poprawkami Senatu. 

Potrzebujesz pomocy w Twojej firmie? Napisz do  nas: biuro@auditplus.pl 
Zakopane, 2020-04-09 
 Strona 12 

W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 

 

Studenci 
 

Ważność legitymacji 

 

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub 

zawieszenia oraz przez 30 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli 

akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do 

legitymacji, które utraciły ważność w okresie 14 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie 

funkcjonowania uczelni. 

 

Zdalna nauka 

 

Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w 

szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza 

siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich 

przebiegu i rejestrację.  

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

 

Obrona pracy 

 

Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z 

wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację. 

 

Organizacja roku akademickiego 

 

Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2019/2020 określoną w aktach wewnętrznych uczelni.  

Do dnia 30 września 2020 r. podmiot prowadzący kształcenie doktorantów może zmienić organizację kształcenia 

doktorantów określoną w aktach wewnętrznych podmiotu. 
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