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TARACZA ANTYKRYZYSOWA 

- najważniejsze założenia  
 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem Rząd podjął działania mające przeciwdziałać 

negatywnym skutkom dla gospodarki. Przedstawiony został projekt tzw. Tarczy antykryzysowej, która 

ma pozwolić zminimalizować negatywne skutki dla przedsiębiorców oraz pozwolić im utrzymać 

swoje przedsiębiorstwa w tym ciężkim okresie.  

Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia projektu ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej, które 

mają bezpośredni wpływ na małych i średnich przedsiębiorców.    

Dla przedsiębiorców pracodawców:  

➔ przedsiębiorca, u którego obroty w okresie dwóch miesięcy spadły o 15% oraz wykazał stratę  

w jednym z tych miesięcy lub u którego obrót spadł w okresie jednego miesiąca o 25% 

względem poprzedniego i wykazał stratę, będzie mógł ograniczyć czas pracy pracownika  

o 20% etatu, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie pracownika nie będzie mogło być niższe 

niż płaca minimalna. Połowę wynagrodzenia, jednak na więcej niż 40% przeciętnego 

wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, będzie mogła zostać pokryta na wniosek pracodawcy z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

➔ pracodawca będzie miał możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego, który pozwala 

na obniżenie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym nie więcej niż 

o 50%, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż 

wynagrodzenie minimalne. Do 50% wysokości  minimalnego wynagrodzenia będzie mogło 

być pokryte ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

➔ dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie 

mogło zostać wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz umów  

o dzieło w czasie trwania przestoju ekonomicznego;  

➔ wydłużony ma zostać czas pobierania zasiłku opiekuńczego ze względu na opiekę nad dziećmi 

do lat 8 na kolejne 2 tygodnie w przypadku kontynuacji zamknięcia szkół i żłobków. 
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Dla osób samozatrudnionych oraz tych które zawarły umowę zlecenia lub o dzieło przed  

1 marca 2020 r.: 

➔ możliwe będzie uzyskanie jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego  

w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.  

 

Dla przedsiębiorców, którzy zawarli umowy, w tym w trybie prawa zamówień publicznych: 

➔ planowane jest wprowadzenie ułatwienia w zakresie instytucji tzw. wakacji kredytowych  

w porozumieniu z bankami, poprzez wprowadzenie m.in. braku opłat lub prowizji od 

rozpatrywanych wniosków dotyczących zawieszenia spłaty rat;   

➔ wprowadzone mają zostać specjalne zasady płatności czynszu najmu dla najemców, którzy 

wskutek wprowadzonych regulacji nie wykonują swojej działalności w obiektach handlowych 

o powierzchni powyżej 2 000 m², w postaci obniżenia czynszu najmu o 90% w stosunku do 

czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje 

korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu; 

➔ wprowadzony ma zostać czasowy obowiązek wydłużania terminów realizacji zamówień 

publicznych w okresie zagrożenia epidemicznego oraz brak stosowania kar za opóźnienie 

wykonania umów w tym okresie, 

➔ wprowadzone ma zostać na okres zagrożenia epidemicznego zwolnienie ze składania 

oświadczeń o niezaleganiu ze składkami i podatkami odnośnie procedur Prawa zamówień 

publicznych.  

Finansowanie przedsiębiorców:  

➔ rozszerzony ma zostać program gwarancji de minimis Banku Gospodarki Krajowej dla sektora 

MŚP, który ułatwi zaciąganie kredytów obrotowych lub inwestycyjnych, m.in. poprzez 

zwiększenie poziomu udzielanego zabezpieczenia z 60% do 80%;  

➔ możliwe będzie uzyskania pożyczki na okres do 6 miesięcy z Funduszy Pracy dla 

mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób w wysokości do 5 000 zł,  

➔ możliwe będzie odroczenie lub rozłażenie na raty składek ZUS bez konieczności ponoszenia 

opłaty prolongacyjnej w zakresie świadczeń za okres od lutego do kwietnia 2020 r., jak 

również możliwe będzie zawieszenia realizacji układu zawartego z ZUS za wskazany okres,  

➔ możliwe będzie uzyskania finansowania leasingu dla przedsiębiorstw transportowych od 

Agencji Rozwoju Przemysłu na refinansowanie zawartych umów leasingowych m.in. poprzez 

wprowadzenie leasingu operacyjnego z karencją w spłacie, pożyczek obrotowych 

finansujących wypłatę wynagrodzeń lub na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.  

 

Dla podatników:  



     
 

3 

 

➔ możliwe będzie odroczenie zapłaty należności publiczno-prawnych, tj. m.in. podatków PIT, 

CIT, VAT bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat prolongacyjnych; 

➔ dla płatników podatku CIT możliwe będzie obniżenie dochodu do opodatkowania wysokości 

straty w 2020 r. poprzez korektę podatku CIT za rok 2019 do limitu dla podatników 

wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach szczególnie dotkniętych 

kryzysem makroekonomicznym, którzy to odnotowali spadek swoich przychodów o 50% 

w roku 2020 w stosunku do 2019 r. 

 

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania  

lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK. Ze względu na 

bezpieczeństwo Państwa zachęcam w szczególności do nawiązywania kontaktu nie tylko w formie 

telefonicznej i mailowej, ale również za pośrednictwem aplikacji Skype i Whatsapp.  

 

 

adw. Aleksander Giehsmann 

Kancelaria Adwokacka AGK 

  

 


