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Szanowni Państwo, 

mając na względzie potrzebę stałego dostosowywania się do sytuacji, z którą Państwu i Nam 

przychodzi się mierzyć każdego dnia, przygotowaliśmy przewodnik po – naszym zdaniem – 

najważniejszych zmianach wprowadzonych kolejna już ustawą antykryzysową, tj. ustawą z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarczą 2.0  

 

Wyrażamy nadzieję, że poniższe opracowanie będzie pomocne dla Państwa, jako swoisty 

przewodnik po nowych regulacjach prawnych.  

 

 

ZESPÓŁ KANCELARII 

NOWAK & WRÓBLEWSKI 
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PONIŻEJ SKRÓTOWE OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW 

USTAWY NOWELIZUJĄCEJ ZWANEJ TARCZA 1.1. / 2.0. 

 

 

JEDNOZNACZNA DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY 

Zgodnie z regulacją art. 2, ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 

2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292  

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest 

następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1. 

3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz 

przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.  

W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura 

udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu. 

Powyższa regulacja daje odpowiedź, jak należy rozumieć „przedsiębiorcę” na gruncie 

przepisów tarczy antykryzysowej. Wcześniejsza tarcza wzbudziła wiele niejasności  

w tym zakresie i pytań ze strony Naszych Klientów. W obecnej wersji ustawodawca 

dokonał jednoznacznego wskazania.  

Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest 

następstwem okoliczności wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym 

wirusem (COVID-19). 

SŁOWNICZEK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ UŻYWANYCH W USTAWIE 

Art. 3 zawiera słowniczek, zgodnie z którym konkretne zwroty użyte w przedmiotowej ustawie, 

należy rozumieć w taki sposób, w jakim zostały wyjaśnione w art. 3. 

Zgodnie z regulacją art. 3. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) wsparciu – należy przez to rozumieć wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na warunkach 

rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez Instytucję na 

rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne 

instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz 
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ubezpieczeniową; szczegółowy wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję 

jest publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; 

2) trudnej sytuacji finansowej – należy przez to rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek 

obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19; 

3) spadku obrotów gospodarczych – należy przez to rozumieć spadek sprzedaży towarów lub 

usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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, 567, 568 i …); a zatem spadek sprzedaży o: 

 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, lub 

 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, 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. 

4)    Instytucji – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną 

(ARP S.A.) oraz spółkę zależną ARP S.A., w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 

i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 568 i …), której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, 

o których mowa w niniejszej ustawie; w takim przypadku przepisy dotyczące wykonywania 

tych zadań przez Instytucję stosuje się odpowiednio do tej spółki zależnej; 

5)    beneficjencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał wsparcie na 

podstawie ustawy; 

6)    stanie zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii – należy przez to rozumieć stan 

zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) oraz inne stany nadzwyczajne, o ile 

konieczność ich wprowadzenia związana będzie z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym 

wirusem. 
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Ustawodawca w tej regulacji dokonał wskazania, jak należy rozumieć spadek obrotów 

gospodarczych, odsyłając do tzw. Tarczy 1.0. Ustawodawca wprowadził również 

definicję pojęcia nieostrego, tj. trudnej sytuacji finansowej, którą należy rozumieć jako 

sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy  

w następstwie COVID-19.   

CEL I CZAS UDZIELANEGO WSPARCIA 

Zgodnie z art. 4, celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom 

gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez 

okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 

miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków 

ekonomicznych dla przedsiębiorców. 

MOŻLIWOŚC UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE 

Regulacja art. 5 określa, iż przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się  

o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 

2. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie 

przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

jak również skali prowadzonej działalności. 

Z przywołanej regulacji wynika, iż o udzielenie wsparcia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w 

związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, znaleźli się w trudnej 

sytuacji finansowej (o której mowa w pkt. wyżej). Jednocześnie wskazać należy, że wielkość i rodzaj 

wsparcia zostały uzależnione od faktycznych skutków finansowych poniesionych przez 

przedsiębiorcę oraz skali prowadzonej działalności. 

FORMY UDZIELANEGO WSPARCIA 

Regulacja art. 6 określa, że wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, 

gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych  

z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. 

2. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów 

dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią. 

3. Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz 

pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy 

leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to 

uzasadnione okolicznościami jego udzielenia. 
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Powyższa regulacja wymienia przykładowe sposoby wsparcia, m.in. pożyczki, gwarancje, 

poręczenia. Wsparcie, co do zasady, będzie udzielane sukcesywnie,  

w postaci poszczególnych transz.  

CEL, NA JAKI MOŻNA PRZEZNACZYĆ UDZIELONE WSPARCIE  

Zgodnie z art. 7: Instytucja (ARP S.A.) określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki 

może być przeznaczone wsparcie. 

2. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec 

podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 

2000r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób 

bliskich beneficjentów. 

Powyższa regulacja wskazuje, że cel, na jaki przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć udzielone 

wsparcie, zostanie określony w umowie łączącej go z instytucją. Zważywszy na powyższe, konieczna 

będzie rozwaga i ostrożność przy dysponowaniu środkami, które będą mogły być wydatkowane 

jedynie w celu określonym w umowie. 

CO NALEŻY ZROBIĆ CELEM UZYSKANIA WSPARCIA? (art. 10 oraz art. 11) 

Zgodnie z art. 10, w celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek  

o udzielenie wsparcia. 

2. 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. 

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację zawierającą opis 

planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji 

ekonomicznej. 

4. We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję 

danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy 

oraz instytucje, o których mowa w ust. 5. 

Art. 11. 1. 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. 

2. Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie 

wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję  

z beneficjentem. 
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3. Jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego miesiąca po jego ustaniu, wsparcie finansowe 

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

dokumentowej. 

4. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, 

o których mowa w ustawie, Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym 

przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu 

rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje 

niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. 

6. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków 

umowy z beneficjentem. 

7. Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia 

i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń. 

8. Umowa wsparcia określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia; 

3) zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia; 

4) zasady i terminy zwrotu wsparcia; 

5) uprawnienia Instytucji w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki 

beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania 

wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej beneficjenta; 

6) formy zabezpieczenia umowy; 

7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia; 

8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 

9. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy 

wsparcia udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej. 

https://www.arp-tarcza.pl/  - na chwilę obecną na stronie ARP nie ma jeszcze wzoru wniosku 

on line. 
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ZWAŻYWSZY NA POWYŻSZE REGULACJE WSKAZUJEMY, ŻE: 

 Celem uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie wniosku. Wzór wniosku wraz  

z wykazem załączników będzie dostępny na stronie internetowej ARP S.A.; 

 Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową; 

 Do wniosku należy dołączyć informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę 

działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej; 

 Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż 14 dni od doręczenia wniosku wraz 

z załącznikami. Jeżeli były braki formalne, to termin do ich uzupełnienia nie może być dłuższy 

niż 5 dni; 

 Wsparcie jest udzielane po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku, na podstawie umowy 

zawartej z instytucją; 

 Jeżeli nie spełniono warunków do udzielenia wsparcia, to wniosek zostaje 

odrzucony. Wniosek odrzucony nie zostanie rozpatrzony ponownie, jeżeli będzie 

oparty na tych samych podstawach co wcześniej odrzucony – ustawa nie przewiduje 

procedury odwoławczej. Niestety, wyraźnie wskazano, że Instytucja nie rozpatrzy 

drugi raz tego samego wniosku; 

 Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to niezwłocznie przystępuje się do zawarcia 

umowy wsparcia. Umowa ta jest zawierana w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków 

umowy z beneficjentem; 

 Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego  

w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych 

zabezpieczeń. 

Na stronie ARP S.A. w zakładce Tarcza Antykryzsowa przewidziano ograniczenia 

warunkujące możliwość skorzystania z instrumentów wsparcia (pożyczki / leasingu) 

dla wybranych przedsiębiorców. 

Informacja pod linkiem: https://www.arp-tarcza.pl/    jest następująca: 

 Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz prowadzisz rachunkowość 
na zasadach pełnej księgowości? 

 Prowadzisz działalność minimum przez 12 miesięcy?  

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

 Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + 

amortyzacja)? 

 Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? 

 Szukasz 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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Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA 
ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie! 

 

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE 

 Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych 

spółkach i towarzystwach leasingowych; 

 Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 
2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość; 

 Waluta PLN; 

 Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat; 

 Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta; 

 Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją); 

 Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy; 

 Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu; 

 Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%; 

 Opłaty manipulacyjne 0%; 

 Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez 

leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat; 

 Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców 

leasingobiorcy. 

 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM 

 Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym; 

 Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 
2019r; (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość; 

 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 

https://www.arp-tarcza.pl/#V4gopovC7uci0c2VGSCxqQqmmJ5duGJH
https://www.arp-tarcza.pl/#V4gopovC7uci0c2VGSCxqQqmmJ5duGJH
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w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców 
pożyczkobiorcy. 

 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.  
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POŻYCZKI Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

TARCZA FINANSOWA – POŻYCZKI DLA FIRM. 
 
Tzw. „Tarcza Finansowa” przewiduje środki na wsparcie w postaci pożyczek z Polskiego 

Funduszu Rozwoju, które mają być udzielane za pośrednictwem wybranych banków 
posiadających bankowość elektroniczną i będą umarzane do wysokości 75% 
udzielonego wsparcia po spełnieniu warunków (prowadzenie działalności przez 12 

miesięcy, utrzymanie zatrudnienia - szczegóły poniżej). 
 
 

Przewiduje się pożyczki: 
 
- ok. 25 mld zł dla mikrofirm,  

- ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm oraz  
- ok. 25 mld zł dla dużych firm.  
 

Z informacji ministerialnych wynika, że jest 100 miliardów złotych do wzięcia przez firmy - od 
małych po duże, głównie w formie preferencyjnych pożyczek, z których na dodatek 75 proc. może 
zamienić się w bezzwrotną dotację. Środki mogą pójść zarówno na ratowanie płynności, produkcję 

jak i realizowanie planów inwestycyjnych.  
 
Duże firmy już mogą składać wnioski, kiedy i gdzie - mikrofirmy? 

Tarcza Finansowa w Polskim Funduszu Rozwoju 

https://pfr.pl/tarcza.html 

Tarczę Finansową realizuje bezpośrednio Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który już uruchomił 
program.  

Duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób, już mogą składać wnioski w formie elektronicznej do 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Fundusz bowiem bezpośrednio będzie obsługiwał Tarczę 

Finansową dla Dużych Firm. 

Pozostałe dwie tarcze, dla mikrofirm oraz małych i średnich firm będą obsługiwane 

w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie 
udostępniona na stronie internetowej PFR.  

Aktualnie nie ma jeszcze listy banków na stronie PFR. 

Specustawa nazywana tarczą 2.0 została uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, podpisana 

przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw w poz. 695.  

Ile dla kogo 

Pieniądze z tarczy, poza 100 mld zł, które zostanie przeznaczone bezpośrednio na ochronę miejsc 
pracy, rozdysponowane zostaną w sposób następujący: ok. 25 mld zł dla mikrofirm, ok. 50 mld zł 

dla małych i średnich firm oraz ok. 25 mld zł dla dużych firm. 

https://strefabiznesu.pl/tarcza-20-przewiduje-rozszerzenie-pomocy-dla-przedsiebiorcow-w-tym-wielokrotna-wyplate-postojowego-dla-samozatrudnionych/ar/c3-14904921
https://strefabiznesu.pl/tarcza-20-przewiduje-rozszerzenie-pomocy-dla-przedsiebiorcow-w-tym-wielokrotna-wyplate-postojowego-dla-samozatrudnionych/ar/c3-14904921
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W przypadku mikroprzedsiębiorstw pożyczki mogą być udzielane do maksymalnej 
kwoty 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na trzy lata, przy czym środki bezzwrotne 

będą stanowiły do 75 proc. subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia 
działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. 

W przypadku małych i średnich firm kwota pożyczek jest zdecydowanie wyższa: do 3,5 
mln zł (średnio 1,9 mln zł) na trzy lata, zasady pomocy bezzwrotnej zaś identyczne jak 
w przypadku mikrofirm. Podobnie zresztą jak w odniesieniu do najmniejszych podmiotów 

gospodarczych, pożyczki dla małych i średnich firm będą obsługiwane przez wybrane 
banki współpracujące z PFR. 

Natomiast w przypadku dużych firm, a więc zatrudniających więcej niż 250 osób 
finansowanie jest udzielane bezpośrednio przez PFR na bazie indywidualnej analizy 
finansowej. Opis dostępnych instrumentów oraz zasady przyznawania finansowania są już 

szczegółowo opisane na stronie internetowej PFR, tam też - w odniesieniu do dużych firm - już 
można składać elektroniczne wnioski o wsparcie. 

https://pfr.pl/tarcza.html 

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA

1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u 

W zależności od kategorii podmiotu (wielkości firmy) szczegółowo określone są warunki, które 

trzeba spełnić, by uzyskać pomoc. Określone są też cele, na jakie mogą być przeznaczone środki 
uzyskane w ramach Tarczy Finansowej. 

PFR INFORMUJE, ŻE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWE 
ZASADY PROGRAMU BĘDĄ PODANE PO UZYSKANIU ZGODY KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU. 

PROGRAM SUBWENCJI JESZCZE NIE OBOWIĄZUJE. W CHWILI OBECNEJ JEST 
OCZEKIWANIE NA START PROGRAMU. 

 
 
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo już teraz w Przewodniku po Tarczy Finansowej 

PFR dla Firm i Pracowników (załączamy). 
 
Tarcza finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwana 
przez systemy bankowości internetowej. Wypełnienie wniosku na stronie banku będzie 

podstawą do kwalifikacji Państwa firmy do programu Tarczy Finansowej PFR. 

Należy więc śledzić stronę internetowa PFR i nowe informacje o starcie programu i możliwości 

składania wniosków. 

Jakie są założenia: 

 

 

https://pfr.pl/tarcza.html
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
https://cutt.ly/przewodnik-tarcza-finansowa-pfr
https://cutt.ly/przewodnik-tarcza-finansowa-pfr
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Tarcza Finansowa dla Mikrofirm. 

Ta część programu przeznaczona jest dla firm zatrudniających od jednego do dziesięciu 
pracowników. Zapewnia im finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych 
pożyczek preferencyjnych obsługiwanych przez banki. 

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, 
(z możliwością umorzenia 75%) przeznaczone na:  

 pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem 
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego 
przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)  

 dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową 
spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki  

 rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na 

płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa  

 zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.  

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać 
będzie umowa subwencji. 

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania 
finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna 

i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z 
wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu. 

Będzie możliwość umorzenia subwencji: 

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do 

wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na 
następujących zasadach: 

 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania 

działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia 

 dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania 

średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.  

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest 

odpowiednio wyższy, co ma stanowić silny bodziec dla beneficjentów do 
utrzymywania miejsc pracy. 

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem 

Rozwoju. 

Jak ubiegać się o subwencję? 
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PFR informuje, że Tarcza Finansowa dla Mikrofirm zostanie uruchomiona jeszcze 
w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez 

wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. 

 

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm 

Ta część programu adresowana jest do firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników – 
finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych pożyczek preferencyjnych obsługiwanych 
przez banki. Jak już o tym było wyżej, kwota wsparcia może wynosić do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln 

zł) na trzy lata. 

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju 

(z możliwością umorzenia 75%), przeznaczone na: 

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia 
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz 

akwizycji) 

• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę 
kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki 

• rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na 
płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa 

• zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji. 

 
Podobnie jak w przypadku mikrofirm, szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz 
zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. 

 
Także w odniesieniu do tej grupy podmiotów Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie 
uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia 

finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta 
Programu. 

 

Warunki umorzenia subwencji: 

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 
75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach: 

 25% pod warunkiem kontynuacji działalności; 

 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

 Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 

12 miesięcy. 

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co 

stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. 
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Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem 
Rozwoju. 

Jak ubiegać się o subwencję? 

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm zostanie uruchomiona jeszcze w 

kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane 

banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. 

 

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm 
 

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem 

specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach PFR. 

Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego 

finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji 
finansowej i potrzeb. 

Dla kogo? 

 Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót 
przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro. 

 Dla przedsiębiorców, którzy:  

o odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o 
co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży 
towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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, 567 i 568); 

o utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub 
usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub 
zasobów w związku z COVID-19; 

o nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie 
przekraczającej 25% należności; 

o w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają 

dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z 
nowymi kontraktami; 

o są uczestnikami Programów Sektorowych. 

 Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 

https://bit.ly/tarcza-pfr-dla-duzych-firm
https://bit.ly/tarcza-pfr-dla-duzych-firm
https://bit.ly/tarcza-pfr-dla-duzych-firm


 
 

PAGE 16 

 

 Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada 
rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za 

ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od 
tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do 
przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 

miesięcy od udzielenia pożyczki. 

 Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie 
płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

 

Jakie są warunki finansowania? 

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę: 

 Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją 

przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł. 

 Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat 

częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania 
zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot. 

 Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów 

kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy 
publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać 

będzie umowa. 

Jak ubiegać się o subwencję? 

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu 
Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku 

o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem 
formularza aplikacyjnego dostępnego na stronach PFR. 
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INNE UŁATWIENIA PRZEWIDZIANE W TARCZY 1.1 / 2.0. 

 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADY NADZORCZE ZA POMOCĄ 

ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA 

ODLEGŁOŚĆ 

Art. 29 reguluje, iż w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 568) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 222 po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu: 

„§ 41. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla 

których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady 

nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”; 

2)  w art. 388 po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu: 

„§ 31. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut 

spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”; 

Powyższa regulacja dopuszcza podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, również w przypadkach gdy głosowanie powinno 

być tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi ku temu sprzeciwu. 

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BHP ZA 

POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Zgodnie z art. 12e, 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; 
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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. 

Z powyższego wynika, że: 

 Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego określonego w przytoczonej wyżej regulacji; 

 

 Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia BHP przypada w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 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. 

 

ZMIANA w art. 15g – DOFINANSOWANIE DO 

WYNAGRODZEŃ ZA PRZESTÓJ EKONOMICZNY ALBO 

OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY 

Poniżej wskazujemy zakres najważniejszych zmian wprowadzonych w art. 15 g: 

 ust. 8 art. 15 g, otrzymuje brzmienie: 

„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 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.” 

 ust. 16 art. 15 g otrzymuje brzmienie: 
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„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują 

przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1.”, 

 ust. 17 art. 15 g otrzymuje brzmienie:  

„17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa  

w ust. 2, 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 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”, 

Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE: 

Ustawodawca jednoznacznie rozwiał wszelkie wątpliwości co do możliwości obniżenia 

wymiaru czasu pracy o mniej niż 20%. Tarcza 1.0 wskazywała, że przedsiębiorca może 

obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, co rodziło szereg praktycznych wątpliwości, czy możliwe jest 

obniżenie wymiaru czasu pracy o mniej niż 20 %. Teraz jest jasne, że obniżenie wymiaru etatu 

może wynieś np. 5% lub 10%. 

Zmieniono również termin, w którym przysługują świadczenia. W poprzednim brzmieniu art. 15g 

ust. 16, świadczenia te przysługiwały przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia 

wniosku. Nowe rozwiązanie przewiduje, że bieg terminu 3 miesięcznego rozpocznie się 

od miesiąca złożenia wniosku, a zatem należy to rozmieć jako początek miesiąca. Jest to 

korzystniejsze dla przedsiębiorców, szczególnie w przypadku, gdy wnioski są składane w trakcie 

miesiąca.  

Wyłączono również zastosowanie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, tym samym pracodawca nie 

ma obowiązku utrzymywania poziomu zatrudnienia w okresie lub w okresach 

przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń.  

 

OPŁATA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

Zgodnie z brzmieniem art. 15j, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,  

o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty,  

o której mowa w ust. 1, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc 

pod uwagę, aby termin ten nie przekroczył roku 2020. 
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3. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalony na podstawie art. 

71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 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. 

4. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalony na podstawie art. 

71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa 

przed terminem określonym zgodnie z ust. 2, opłatę wnosi się w terminie określonym zgodnie z ust. 

2. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, a także w przypadku, gdy termin ustalony na 

podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami upływa w dniu, w którym upływa termin, o którym mowa w ust. 1, lub termin 

określony na podstawie ust. 2, przepis art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami stosuje się.”; 

Z powyższej regulacji wynika, że: 

 Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się do 30 

czerwca 2020 r. 

 

 Termin ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do końca 2020 r. 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 

Poniżej wskazano zmiany, które wprowadzono w regulacji zawartej w art. 15 zr: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. 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.”; 

36)   w art. 15zs w ust. 3: 

a)     w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)   numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu – w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,”, 
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b)     w pkt 4 uchyla się lit. a; (tj.  oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą potwierdzające: a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego 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,) 

37)   po art. 15zu dodaje się art. 15zua w brzmieniu: 

„Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie 

oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym 

mowa w art. 15zu ust. 1. 

2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż  

w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 

15zu ust. 1. 

3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie 

w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 

15zs, nie uległa poprawie.”; 

 

Z powyższego wynika, że: 

 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.  – tym samym wprowadzono 

możliwość aż trzykrotnej możliwości uzyskania świadczenia postojowego; 

 

 Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, której dochód nie przekraczał 1300 

zł, 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. – osoba prowadząca pozarolniczą 

działalność gospodarczą może ubiegać się o uzyskanie świadczenia postojowego w wysokości 50 

% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ta również została przewidziana trzykrotnie. 

 

 Wprowadzono możliwość uzyskania ponownego świadczenia postojowego - świadczenie 

postojowe może zostać przyznane ponownie tj. maksymalnie trzy razy, na podstawie 

oświadczenia uprawnionego.  

 

Warunkiem przyznania jest wskazanie w oświadczeniu uprawnionego, że sytuacja materialna 

wykazana we wniosku nie uległa poprawie. Niestety nie wyjaśniono co oznacza iż “sytuacja 

materialna nie uległa poprawie”, nie wskazano również, co należy brać pod uwagę, przy 

określaniu sytuacji materialnej przedsiębiorcy, do czego należy ją porównać. 
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WSPARCIE OD STAROSTY 

Poniżej wskazujemy zmiany w zakresie art. 15zzb, przewidujące instrumenty wsparcia 

z Powiatowych Urzędów Pracy: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, 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, o 

którym mowa w ust. 10.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o 

której mowa w ust. 1, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.”; 

Z powyższego wynika, że: 

 W obowiązujących dotychczas przepisach, dofinansowanie mogło być przyznane 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przepis nie zawierał określenia 

“przypadające od miesiąca złożenia wniosku”, co zostało doprecyzowane;  

 Kolejna zmiana powoduje, że okres, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, ma być równy 

okresowi, na który przyznano dofinansowanie – wcześniej przedsiębiorca był 

obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez 

okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy 

temu okresowi. A zatem skrócono okresu utrzymywania stanu zatrudnienia (teraz należy 

utrzymywać ten stan tylko w okresie pobierania dofinansowania). 

Nadal jednak są utrzymane warunki spadku przychodów, od których zależy, czy dany 

przedsiębiorca uzyska dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Ustalone są trzy 

przedziały spadku obrotów – o 30%, o 50% i o 70%. 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

W art. 15zzc wprowadzono następujące zmiany: 

w art. 15zzc w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 8.”; 

b)     ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych. 



 
 

PAGE 23 

 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.”, 

c)     w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 

2019 r.;”, 

d)     w ust. 9 wyrazy „Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8,” zastępuje się wyrazami 

„Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8,”; 

W obowiązujących dotychczas przepisach dofinansowanie mogło być przyznane na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Regulacja nie zawierała doprecyzowania 

“przypadające od miesiąca złożenia wniosku”.  

Wskazano, że przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności 

gospodarczej tylko przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.  

Do tej pory przedsiębiorca był obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej 

przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu 

dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

Więcej o dofinansowaniu kosztów prowadzenia działalności oraz jego warunkach 

można przeczytać na stronie PUP Tarnobrzeg lub PUP Sandomierz w zakładce Tarcza 

Antykryzysowa. 

 

ZMIANA WARUNKÓW UMORZENIA POŻYCZKI (5000 zł)  

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 

W tym zakresie wprowadzono wskazane poniżej zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. 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. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.” 
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dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie 

stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”; 

Z powyższej regulacji wynika, że: 

 warunkiem umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (w wysokości do 5 000 zł) jest 

obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. Do tej pory, pożyczka mogła być umorzona 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.  

 Sprecyzowano jednoznacznie, że kwota umorzonej pożyczki nie będzie liczona jako 

przychód. 

 

UMORZENIE SKŁADEK ZUS, ROZSZERZENIE KRĘGU UPRAWNIONYCH 

PODMIOTÓW NA ŚREDNIE FIRMY (DO 49 PRACOWNIKÓW) 

Ze zmian wprowadzonych w art. 31zo wynika, że: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek płatnika składek ZWALNIA SIĘ z obowiązku opłacania 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: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”, 

 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Na wniosek płatnika składek, 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 

2020r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych  
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w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 

2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 

2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną 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 kwietnia 2020 r.”, 

c) w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 

r.”, 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.”; 

66)   w art. 31zr dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 1a, 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, o których mowa w 

art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”; 

 

Tym samym obecnie przysługuje zwolnienie ze składek ZUS: 

1) dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników – 100% składek 

podlega zwolnieniu; 

2) dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników – 50% 

składek ZUS podlega zwolnieniu; 

3) przedsiębiorcy zatrudniający pow. 49 pracowników nie są uprawnieni do 

zwolnienia ze składek ZUS. 

 

67)   art. 31zx otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych.”; 

Z powyższego wynika, że: 

 w odniesieniu do płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych: 

 na wniosek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 

 jeżeli był zgłoszony jako płatnik: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 

2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 

2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

 

 w odniesieniu do płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 – 49 

ubezpieczonych 

 na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.  

w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych  

w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc; 

 był zgłoszony jako płatnik: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 

2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 

2020 r.  

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

 Doprecyzowano, że kwoty składek, za które płatnik został zwolniony, nie stanowią 

przychodu.  

 Przepisy przewidują możliwość ubiegania się o zwrot składek, które zostały 

uregulowane, podmiotom, którym przysługuje zwolnienie: 

Art. 113.   

W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z 

tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także 
wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek 
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podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).  

 

 

 

Zespół Kancelarii Prawnej 

         Nowak & Wróblewski 


