
Wyciąg 

z tekstu ustawy przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 28
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

Badania lekarskie pracowników, w tym kierowców (art. 12 a)

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu  epidemii,  od  dnia  ogłoszenia
danego  stanu,  zawiesza  się  wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 
 
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze (okresowe badania lekarskie), § 4 a w zakresie badań okresowych i § 5
(dot. pracowników pracujących w warunkach szkodliwych) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

2) art. 39j (badania lekarskie kierowców) i art. 39k (badania psychologicznie kierowców) ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493)

Po  odwołaniu  stanu  zagrożenia  epidemicznego,  w  przypadku  gdy  nie  zostanie ogłoszony stan
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik  są  obowiązani  niezwłocznie
podjąć  wykonywanie  zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od
dnia odwołania danego stanu.

2. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (od art. 15g)

Przedsiębiorca, u  którego  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, na zasadach określonych w ust. 7 i 10

Przedsiębiorcy  przysługują  środki  z  Funduszu  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych  na
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od wskazanych powyżej i przyznanych świadczeń.

Aby uzyskać pomoc przedsiębiorca musi 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 czyli:

1)  przedsiębiorca  nie  zalega  w  regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję
urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i  terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia
terminu płatności albo

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub
Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1 art. 3 ust. 1
powołanej  ustawy  (  jest  to  okres,  gdy  u  przedsiębiorcy  wystąpił  spadek  obrotów  gospodarczych,
rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy  finansowanych  z  Funduszu  do  łącznych  obrotów  z  analogicznych  6  miesięcy  w  okresie  12
miesięcy  przed  okresem  12  miesięcy  poprzedzających  dzień  złożenia  wniosku),  a  przedsiębiorca
dołączył  do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę
kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia
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społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych  o  rozłożenie  na  raty  należności  z  tytułu  tych  składek  lub  o  odroczenie
płatności tych składek;

2) wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości w rozumieniu ustawy Prawo
upadłościowe 

- z  tym zastrzeżeniem, że przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na  ubezpieczenia   społeczne,   ubezpieczenie   zdrowotne,   Fundusz   Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przez  pracownika  należy  rozumieć  osobę  fizyczną,  która  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa
pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, a także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której – zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo 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.

Świadczenia są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie
więcej  niż  o  50%,  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,  w  wysokości  50% minimalnego  wynagrodzenia za  pracę  ustalanego  na
podstawie  przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Dofinansowanie  nie  przysługuje  do  wynagrodzeń  pracowników,  których wynagrodzenie uzyskane w
miesiącu  poprzedzającym  miesiąc,  w  którym  został  złożony  wniosek,  było  wyższe  niż  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.

Przedsiębiorca może obniżyć 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 ustalane na podstawie
przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  z  uwzględnieniem  wymiaru  czasu  pracy.
Wynagrodzenie  jest   dofinansowywane   ze   środków   Funduszu   Gwarantowanych   Świadczeń
Pracowniczych  do  wysokości połowy  wynagrodzenia,  jednak nie  więcej  niż  40% 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.  Dofinansowanie  nie  przysługuje  do
wynagrodzeń  pracowników,  których  wynagrodzenie  uzyskane  w  miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 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.

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,  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, lub
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2)  nie  mniej  niż  o  25%  obliczony  jako  stosunek  obrotów  z  dowolnie  wskazanego  miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego  dzień złożenia
wniosku,  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.

Warunki  i  tryb  wykonywania  pracy  w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub obniżonego wymiaru
czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253  ust.  1  lub  2  ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), z których każda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253  ust.  1  lub 2 ustawy z dnia 23 maja
1991  r.  o  związkach  zawodowych–  jeżeli  u  pracodawcy  nie  działają  reprezentatywne  zakładowe
organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa  organizacja  związkowa – jeżeli  u  pracodawcy  działa  jedna organizacja związkowa,
albo

4) przedstawiciele  pracowników,  wyłonieni  w  trybie  przyjętym  u  danego pracodawcy – jeżeli u
pracodawcy   nie   działa   zakładowa   organizacja  związkowa;   w   przypadku   trudności   w
przeprowadzeniu  wyborów przedstawicieli   pracowników   z   powodu   COVID-19,  w szczególności
wywołanych  nieobecnością  pracowników,  trwającym  przestojem  lub wykonywaniem  przez  część
pracowników  pracy  zdalnej,  porozumienie  to może  być  zawarte z przedstawicielami  pracowników
wybranymi  przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa.

Pracodawca   przekazuje   kopię   porozumienia   właściwemu   okręgowemu  inspektorowi  pracy  w
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u
pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem  zbiorowym  pracy,  okręgowy  inspektor  pracy
przekazuje  informacje  o porozumieniu  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  wykonywania
pracy   w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub  obniżonego  wymiaru  czasu  pracy  do  rejestru
ponadzakładowych układów pracy.

W  zakresie  i  przez  czas  określony  w  porozumieniu  w  sprawie  określenia  warunków   i   trybu
wykonywania  pracy  w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub  obniżonego wymiaru czasu pracy nie
stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków
umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3)  okres,  przez  jaki  obowiązują  rozwiązania  dotyczące  przestoju  ekonomicznego  lub  obniżonego
wymiaru czasu prac.

Przy  ustalaniu  warunków  i  trybu  wykonywania  pracy  w  okresie  przestoju  ekonomicznego  lub
obniżonego  wymiaru  czasu  pracy  nie  stosuje  się  art.  42  §  1–3  Kodeks  pracu  (czyli  przepisów o
wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy).

Do  wypłaty  i  rozliczania  świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,z wyjątkiem art.
8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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Przedsiębiorca,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  może  otrzymać  pomoc  z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu  do  tych
samych  pracowników  w  zakresie  takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 

Świadczenia, oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty  złożenia
wniosku. 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego (art. 15 j)

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Imprezy turystyczne (art. 15 k)

Odstąpienie od umowy:

1) w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z  dnia  24  listopada  2017  r. o imprezach turystycznych
i  powiązanych usługach turystycznych (zgodnie z art.  47 ust.  4  powołanej  ustawy,  podróżny może
odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej  przed rozpoczęciem imprezy turystycznej  bez
ponoszenia  opłaty  za  odstąpienie  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.
Podróżny  może  żądać  wyłącznie  zwrotu  wpłat  dokonanych  z  tytułu  imprezy  turystycznej,  bez
odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie) lub

2) rozwiązanie  przez  organizatora  turystyki  umowy  o  udział w imprezie turystycznej w trybie
określonym  w art.  47  ust.  5  pkt  2  tej  ustawy  (zgodnie  z  art.  47  ust.  5  pkt  2  powołanej  ustawy,
organizator  turystyki  może  rozwiązać  umowę o  udział  w  imprezie  turystycznej  i  dokonać  pełnego
zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania
lub zadośćuczynienia, jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie
turystycznej  z  powodu  nieuniknionych  i  nadzwyczajnych  okoliczności  i  powiadomił  podróżnego  o
rozwiązaniu  umowy  o  udział  w  imprezie  turystycznej  niezwłocznie  przed  rozpoczęciem  imprezy
turystycznej)

-  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.3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na
poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Opłaty autorskie i abonamentowe (art. 15 l)

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców
wstrzymuje się pobieranie:

1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
wynikających  z  umowy,  której  przedmiotem  jest korzystanie z   utworów   lub przedmiotów   praw
pokrewnych   lub   pobór   wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane
jako wprost  zależne  od  faktycznego  przychodu  lub  dochodu tego  podmiotu  za świadczenie przez
niego usług w danym okresie,
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2)  opłat  abonamentowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  21  kwietnia  2005  r.  o  opłatach
abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383)

– jeżeli przedsiębiorcy spełniają łącznie następujące warunki:

przed wejściem w życie niniejszej ustawy przedsiębiorca świadczył usługi w miejscu, które umożliwia
zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

przedsiębiorca jest płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa powyżej

3) przedsiębiorca uiszczał wynagrodzenia i opłaty za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8
marca 2020 r.

Transport drogowy (art. 15 n)

Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o  transporcie  drogowym  (wymogi  uzyskania  zezwoleń  na  wykonywanie  przewozów:  regularnych,
regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych) nie stosuje się w przypadku:

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy
okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Opłaty i podatki lokalne (art. 15 p i q)

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020,  zwolnienia  z  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.Art.  Rada   gminy   może   przedłużyć,   w   drodze   uchwały,   wskazanym  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w związku  z  ponoszeniem
negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Uprawnienia pracodawcy (art. 15x, 15 zf)

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 lub stacji;

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

W powołanych przypadkach:

1) pracodawca  obowiązany  jest zapewnić  pracownikowi  zakwaterowanie  i wyżywienie niezbędne
do  realizacji  przez  pracownika  jego  obowiązków pracowniczych.  Wartość świadczeń polegających
na  zakwaterowaniu  i  wyżywieniu  nie  podlega  wliczeniu  do  podstawy wymiaru składek   na
ubezpieczenia społeczne;

2) pracodawca  odmawia  udzielenia  pracownikowi  urlopu  wypoczynkowego,  w  tym urlopu, o
którym mowa w art. 167.2 Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa
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termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi
udzielony.

(Art. 15zf) UST. 1. 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  trzeciego kwartału  2019 r.,
dopuszczalne jest:

1) ograniczenie  nieprzerwanego  odpoczynku,  o  którym  mowa  w  art.  132  §  1  Kodeks pracy, do
nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 Kodeksu pracy do
nie mniej niż 32 godzin, obejmującego 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.

UST.  2 Przez  spadek obrotów gospodarczych,  o  których mowa w art.  15 zf,  rozumie się  sprzedaż
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  stycznia2020  r.  do  dnia
poprzedzającego  dzień  złożenia  wniosku  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 lub

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.

UWAGA:  NIE  WIADOMO  O JAKI  WNIOSEK  CHODZI  W ART.  15  ZF,  BO UST.  1  NIE
ODNOSI SIĘ DO ŻADNEGO WNIOSKU

W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  w  zakresie  odpoczynku,  o  którym  mowa  w  art.
132  §  1  Kodeksu  pracy,  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.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także porozumienie, o którym mowa w pkt 3, zawiera
pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253  ust.  1  lub  2  ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych
u pracodawcy, albo
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2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253  ust.  1  lub 2 ustawy z dnia 23 maja
1991  r.  o  związkach  zawodowych  –  jeżeli  u  pracodawcy  nie  działają  reprezentatywne  zakładowe
organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa  organizacja  związkowa – jeżeli  u  pracodawcy  działa  jedna organizacja związkowa,
albo

4) przedstawiciele  pracowników,  wyłonieni  w  trybie  przyjętym  u  danego pracodawcy – jeżeli u
pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu
wyborów  przedstawicieli  pracowników  z  powoduCOVID-19,  w  szczególności  wywołanych
nieobecnością pracowników, trwającym przestojem  lub  wykonywaniem  przez  część pracowników
pracy  zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez
pracowników  uprzednio  dla  innych  celów  przewidzianych  w  przepisach prawa pracy.

Pracodawca   przekazuje   kopię   porozumienia   właściwemu   okręgowemu  inspektorowi  pracy  w
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u
pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem  zbiorowym  pracy,  okręgowy  inspektor  pracy
przekazuje  informacje  o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy
lub o stosowaniu  mniej  korzystnych  warunków  zatrudnienia  pracowników  niż wynikające  z  umów
o  pracę zawartych   z   tymi   pracownikami,   do   rejestru   ponadzakładowych układów pracy. W
zakresie  i  przez  czas  określony  w porozumieniu  w sprawie  wprowadzenia  systemu równoważnego
czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia  pracowników  niż wynikające
z   umów   o   pracę   zawartych   z   tymi  pracownikami   nie   stosuje   się   wynikających   z
ponadzakładowego  układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków
umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

7.  Wymogu  w  zakresie  niezalegania  w  regulowaniu  zobowiązań   podatkowych,   składek   na
ubezpieczenia   społeczne,   ubezpieczenie  zdrowotne,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz Pracy lub  Fundusz  Solidarnościowy,   nie  stosuje  się   do  pracodawcy
będącego przedsiębiorcą, gdy:

1)   zadłużony  przedsiębiorca  zawarł  umowę  z  Zakładem  Ubezpieczeń Społecznych  lub otrzymał
decyzję  urzędu skarbowego  w  sprawie  spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z
odroczenia terminu płatności albo

2)   zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów
gospodarczych,  o  którym  mowa  w  w  pkt  1,  a  przedsiębiorca  dołączył  do  wniosku  o  przyznanie
świadczeń plan spłaty  zadłużenia  uprawdopodabniający  poprawę  kondycji  finansowej przedsiębiorcy
i  pełną  spłatę  zaległości  w regulowaniu  składek  na ubezpieczenia   społeczne,   ubezpieczenie
zdrowotne,   Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią
wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub
o odroczenie płatności tych składek.

Podatki stanowiące dochód budżetu Państwa (art. 15za)

Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa  (zgodnie  z  tym  przepisem  Organ  podatkowy,  na  wniosek  podatnika,  w  przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności
podatku  lub  rozłożyć  zapłatę  podatku  na  raty;  odroczyć  lub  rozłożyć  na  raty  zapłatę  zaległości
podatkowej  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę  lub  odsetki  od  nieuregulowanych w terminie  zaliczek  na
podatek),  dotyczącej  podatków  stanowiących  dochód  budżetu  państwa,  na  podstawie  wniosku
złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu  epidemii  ogłoszonych
w  związku  z  COVID-19  albo  w  okresie  30  dni  następujących po ich odwołaniu, nie stosuje się
przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy (czyli nie pobiera się opłaty prolongacyjnej)
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Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  może,  w  drodze rozporządzenia, zaniechać w
całości  lub  w  części  poboru  odsetek  za  zwłokę  od  zaległości   podatkowych,   określając   w
szczególności   rodzaj   podatku,   zakres  terytorialny   zaniechania,   okres,   w   którym   następuje
zaniechanie,  i  grupy obowiązanych,  których  dotyczy  zaniechanie,  mając  na  względzie  okres
obowiązywania stanu zagrożenia  epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki
nimi wywołane.

Brak opłaty prolongacyjnej odnośnie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zb)

W przypadku odroczenia terminu płatności  lub rozłożenia na raty,o  którym mowa w art.  29 ust.  1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z
tytułu składek należnych za okres  od  1  stycznia  2020  r.,  na  podstawie  wniosku  złożonego  w
okresie obowiązywania  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4. 

Umowy najmu i dzierżawy w obiektach handlowych (art. 15 ze)

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach  handlowych  o  powierzchni
sprzedaży  powyżej  2000  m2  zgodnie  z  właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania
stron  umowy  najmu,  dzierżawy  lub  innej  podobnej  umowy,  przez  którą  dochodzi  do  oddania  do
używania  powierzchni  handlowej  (umowy).  Uprawniony  do  używania  powierzchni  handlowej
(uprawniony) powinien złożyć  udostępniającemu  bezwarunkową  i  wiążącą  ofertę  woli  przedłużenia
obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o
sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy  od  dnia  zniesienia   zakazu.
Bezskuteczny upływ terminu na złożenie oferty powoduje, że wskazane w zdaniu 1 zakazy przestają
wiązać oddającego.

Świadczenie postojowe (art. 15 zq, 15 zr, 15 zs do 15 zza)

Osobie:  

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018  r.  –  Prawo  przedsiębiorców  lub  innych  przepisów  szczególnych,   zwanej   dalej   „osobą
prowadzącą  pozarolniczą  działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie
z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –   Kodeks cywilny 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 przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi  prawo  pobytu  lub prawo  stałego  pobytu  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej
obywatelami   państw  członkowskich   Unii  Europejskiej,  państw  członkowskich  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami  legalnie  przebywającymi  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.3. 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.
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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.

Osobie  prowadzącej  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  świadczenie postojowe przysługuje jeżeli
rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

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  i  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;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia  2020  r.  oraz
przychód  z  prowadzenia  pozarolniczej   działalności 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.

Powyższych wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą  działalność  gospodarczą,
do  której  mają  zastosowanie  przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie
karty podatkowej i która  korzystała  ze  zwolnienia  sprzedaży  od  podatku  od  towarów  i  usług  na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz. 106).

Osobie  wykonującej  umowę  cywilnoprawną  świadczenie  postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód  z  umowy  cywilnoprawnej  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.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
ustalanego  na  podstawie  przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020
r. W   przypadku   gdy   suma   przychodów   z   umów   cywilnoprawnych   w   rozumieniu  przepisów
o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  uzyskana  w  miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości
sumy  wynagrodzeń  z  tytułu  wykonywania  tych  umów  cywilnoprawnych.  Osobie  prowadzącej
pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  o  której  mowa  w  art.  15zq  ust.  6  (osoba  prowadzącej
pozarolniczą   działalność   gospodarczą,   do   której   mają   zastosowanie   przepisy  dotyczące
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która  korzystała  ze  zwolnienia
sprzedaży  od  podatku  od  towarów  i  usług  na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług ) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty
minimalnego   wynagrodzenia   za   pracę   ustalanego   na   podstawie   przepisów  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
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W  przypadku  zbiegu  praw  do  więcej  niż  jednego  świadczenia  postojowego  przysługuje  jedno
świadczenie postojowe

Ustalenie  prawa  do  świadczenia  postojowego  następuje  na wniosek zainteresowanej osoby składany
do  ZUS.  Wnioski   o   świadczenie   postojowe   mogą   być   złożone   do   Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan
epidemii.

Zamówienia publiczne (art. 15r)

Strony  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  niezwłocznie,   wzajemnie   informują   się   o
wpływie  okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wpływ  wystąpił  lub  może  wystąpić.  Strony  umowy  potwierdzają  ten  wpływ dołączając do
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w
szczególności:

1) nieobecności 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.

Strona  umowy,  na  podstawie  otrzymanych  oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia
ich   otrzymania,   przekazuje   drugiej   stronie   swoje   stanowisko,   wraz   z   uzasadnieniem,
odnośnie do wpływu okoliczności na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

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  wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące  kar  umownych
lub  odszkodowań  z  tytułu  odpowiedzialności  za  jej niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  z
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powodu   oznaczonych   okoliczności,  strona   umowy,  w   swoim  stanowisku  co  do  możliwości
wykonania umowy, przedstawia  wpływ  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem  COVID-19   na
należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany na zasadność ustalenia i dochodzenia  kar lub odszkodowań,
lub ich wysokość.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
mogą  wpłynąć  lub  wpływają  na  należyte  wykonanie  łączącej  ich  umowy,  która  jest  związana  z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie
umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń

Pomoc starosty (15 zzb)

Starosta  może,  na  podstawie  zawartej   umowy,  przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze 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  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.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co  najmniej  30%  – może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę  50%  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50%
kwoty minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  10 października 2002 r.
o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  zwanego  dalej  „minimalnym  wynagrodzeniem”,
powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od  pracodawcy  w  odniesieniu  do  każdego
pracownika;

2) co  najmniej  50%  – może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę  70%  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70%
kwoty  minimalnego   wynagrodzenia,   powiększonego   o   składki   na  ubezpieczenia  społeczne  od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co  najmniej  80%  – może  być  przyznane  w  wysokości  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę  90%  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90%
kwoty  minimalnego   wynagrodzenia,   powiększonego   o  składki   na  ubezpieczenia  społeczne  od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku,  mikroprzedsiębiorcom, małym oraz
średnim  przedsiębiorcom  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  –Prawo
przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (Rada Ministrów może ten okres przedłużyć)

Dofinansowanie  jest  wypłacane  w  okresach  miesięcznych.  Przedsiębiorca  jest  obowiązany  do
utrzymania  w  zatrudnieniu  pracowników  objętych  umową  przez  okres  dofinansowania  oraz  po
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W   przypadku   niedotrzymania   tego
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warunku  przedsiębiorca   zwraca   dofinansowanie   bez   odsetek,   proporcjonalnie   do   okresu
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy

Pomoc starosty dla jednoosobowej działalności (art. 15 zzc i dalej)

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.
Warunki szczegółowo określone w ustawie. 

Przedsiębiorca  jest  obowiązany  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  okres,  na  który
przyznane  zostało  dofinansowanie,  oraz,  po  zakończeniu  dofinansowania,  przez  okres  równy  temu
okresowi. Dofinasowanie   wykorzystanie   niezgodnie   z   przeznaczeniem   podlega   zwrotowi, bez
odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Pomoc starosty dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd)

W  celu przeciwdziałania  negatywnym  skutkom  COVID-19 starosta  może,  na  podstawie  umowy,
udzielić   ze   środków   Funduszu   Pracy  jednorazowo  pożyczki  na  pokrycie  bieżących  kosztów
prowadzenia  działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy,  o  którym mowa w art.  7  ust.  1  pkt  1
ustawy z dnia  6  marca  2018  r. - Prawo  przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą
przed dniem 1 marca 2020 r. - do wysokości 5 tyś i po spełnieniu warunków określonych w ustawie.
Uwaga – pożyczka jest oprocentowana - Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05
stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka  wraz  z  odsetkami na
wniosek  mikroprzedsiębiorcy  podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez
okres  3  miesięcy  od  dnia  jej  udzielenia  nie  zmniejszy  stanu  zatrudnienia  w przeliczeniu  na  pełny
wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Złożenie rocznej deklaracji PIT (art. 15 zzj)

Złożenie  organowi  podatkowemu  zeznania  o  wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za
2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na
jego złożenie, nie później  jednak  niż  w  terminie  do  dnia  31  maja  2020  r.  jest  równoznaczne  ze
złożeniem  przez  podatnika  podatku  dochodowego  od    osób    fizycznych    zawiadomienia, o
którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020
r.  poz.  19).  W takim przypadku organ nie  wszczyna  postępowania   w  sprawie   o   przestępstwo
skarbowe  lub  wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Biała lista (art. 15 zzn)

Termin na powiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy wydłużono do 14 dni od
zlecenia przelewu.

Działania Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 15 zzzd) 

W  związku  ze  skutkami  COVID-19  Bank  Gospodarstwa  Krajowego może udzielać, we własnym
imieniu  i  na  własny  rachunek,  poręczeń  i  gwarancji   spłaty   kredytów   zaciągniętych   przez
przedsiębiorców,  z   wyłączeniem  mikroprzedsiębiorców   oraz   małych   przedsiębiorców,   z
przeznaczeniem  na zapewnienie płynności finansowej.

Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.

Do poręczenia  i  gwarancji  stosuje  się  odpowiednio  art.  2b  ust.  1  ustawy z  dnia  8 maja  1997 r.  o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z
2020 r. poz. 122). 
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Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego
poręczeniem lub gwarancją.

Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy.

Odstąpienie od dochodzenia należności przez samorząd terytorialny (15 zzzf)

Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  może,  w  drodze  uchwały,  postanowić  o
odstąpieniu  od  dochodzenia  należności  o  charakterze  cywilnoprawnym  przypadających   jednostce
samorządu  terytorialnego  lub  jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13
ustawy z dnia 27 sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych,  w  stosunku  do  podmiotów,  których
płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji
ekonomicznych  z   powodu  COVID-19  i   które  złożą  wniosek  o  odstąpienie od dochodzenia
należności. Traktowane jest to jako pomoc publiczna.

Kredyty (31 f)

W  przypadku  ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać
zmiany  określonych  w  umowie  warunków lub  terminów spłaty  kredytu  udzielonego  na  podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284,
288 i 321) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana  taka  jest  uzasadniona  oceną  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej kredytobiorcy dokonaną
przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019

Zmiana dokonywana   jest   na   warunkach   uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie
może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (zapisy stosuje się
również do pożyczki).

Informacja o cenach transferowych (31z)

Przedłuża  się  do  dnia  30  września  2020  r.  termin  do  złożenia informacji o cenach transferowych,
o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w
przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył
przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Zwolnienie z opłacania składek przy mniej niż 10 ubezpieczonych  i w przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej bez zatrudnionych (31 zo i zp)

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

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,  o  której  mowa  w
art.  8  ust.  6  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2020  r.  poz.  266  i  321),  zwanej  dalej  „osobą  prowadzącą  pozarolniczą  działalność”,  opłacającego
składki wyłącznie na własne  ubezpieczenia  społeczne  lub  ubezpieczenie  zdrowotne,  zwalnia  się  z
obowiązku   opłacenia   nieopłaconych   należności   z   tytułu   składek   na   jego  obowiązkowe
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ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  oraz  wypadkowe,  dobrowolne  ubezpieczenie   chorobowe,
ubezpieczenie  zdrowotne,  Fundusz  Pracy  i  Fundusz  Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z
tej działalności w rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  uzyskany  w
pierwszym  miesiącu,  za  który  jest  składany  wniosek  o  zwolnienie  z  opłacania składek,  o  którym
mowa  w  art.  31zp  ust.  1,  nie  był  wyższy  niż  300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia  brutto  w  gospodarce .

W  przypadku  osoby  prowadzącej  pozarolniczą  działalność,  osoby  z  nią  współpracującej  i  osoby
duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności  z  tytułu  składek  ustalone  od
obowiązującej  ją  najniższej  podstawy wymiaru tych składek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
osoby  wykonującej  pracę  na  podstawie  umowy  agencyjnej,  umowy  zlecenia,  innej  umowy  o
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i
osoby  z  nią  współpracującej,  dla  której  podstawę  wymiaru  składek  stanowi zadeklarowana kwota.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo,
należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnik składek przekazuje do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  zwalnia  z  obowiązku  opłacania należności z tytułu składek w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów
miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku  o  zwolnienie  z  opłacania składek, a w
przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż
30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o
zwolnienie z opłacania składek. 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 4.)

W  ustawie  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1387, z późn. zm.13)) po art. 52j dodaje się art. 52k–52uw brzmieniu: 

„Art.  52k.  1.  Podatnicy,  którzy  z  powodu  COVID-19,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  2
marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej
50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności– mogą jednorazowo obniżyć o
wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód
uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych
przy  obliczaniu  podatku  na  podstawie  art.  27  ust.  1  i  art.  30c  oraz  ryczałtu  od  przychodów
ewidencjonowanych.

Artykuł  4  zawiera  też  inne rozwiązania dotyczące  podatku dochodowego do osób fizycznych więc
warto się z nim zapoznać.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 6.)

W  ustawie  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 865, z późn. zm.14)) po art. 38e dodaje się art. 38f–38m:

„Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  COVID-
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19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej
dalej „ustawą o COVID-19”: 

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, 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. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od
przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o
którym mowa w pkt 1 – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę
5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o
którym mowa w pkt 1.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za  rok  podatkowy,  w
którym  dokonywane  jest  obniżenie, podatnik składa korektę zeznania.

Strata nieodliczona podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5.  

Artykuł  4  zawiera  też  inne rozwiązania dotyczące  podatku dochodowego do osób fizycznych więc
warto się z nim zapoznać.
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