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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 

- najważniejsze założenia dla przedsiębiorców 
 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem podjęte zostały działania legislacyjne mające 

przeciwdziałać negatywnym skutkom dla gospodarki. Wynikiem tych działań było uchwalenie  

31 marca 2020 r. przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.  

Rząd podjął dalsze działania, które mają na celu rozwinięcie i udoskonalanie przepisów Tarczy 

antykryzysowej. W związku z tym został przygotowany projekt ustawy zmieniającej Tarczę 

antykryzysową, który otrzymał nazwę Tarcza antykryzysowa 2.0. Sejm w dniu 8 kwietnia 2020 r. 

uchwalił ustawę, która teraz będzie procedowana przez Senat. W poniższej informacji zamieszczamy 

jego najważniejsze założenia. Jednocześnie będziemy Państwa informować o postępach prac 

legislacyjnych.  

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 
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Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz poręczenia BGK 

W zakresie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców planowane jest skonkretyzowanie wymogów do 

przyznania pożyczki poprzez zniesienie obowiązku złożenia w treści wniosku oświadczenia o stanie 

zatrudnienia pracowników na pełen etat. Wyjaśnione zatem zostaną wątpliwości czy pożyczka 

przysługuje również tzw. osobom samozatrudnionym. 

Planowane jest ograniczenie wymogów do umorzenia pożyczki jedynie do prowadzenia działalności 

gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników  

Przewidywane jest rozszerzenie zakresu podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników objętych postojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. 

Oprócz przedsiębiorców z dofinansowania będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariat. 

Możliwością dofinansowania zostaną objęte również państwowe osoby prawne w rozumieniu 

finansów publicznych, tj. osoby prawne utworzone na mocy ustawy w celu wykonywania zadań 

publicznych, z wyłączeniem między innymi: przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego i banków. 

Świadczenie postojowe  

Nowelizacja zakłada, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz zatrudnionym na 

podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje świadczenie postojowe, które będzie mogło zostać 

wypłacone trzykrotnie, a nie raz, jak to przewidują dotychczasowe przepisy.  

Zwolnienie z opłacania składek ZUS  

Ustawa nowelizująca rozszerzyła zakres przedsiębiorców, którzy będą mogli złożyć wniosek 

o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. 

Zgodnie z nowymi przepisami uprawnienie takie będzie przysługiwać płatnikowi składek, który 

zgłosił do ubezpieczenia od 10 do 49 pracowników (poprzedni limit wynosił mniej niż 10 osób). 

Podkreślić należy, że zwolnienie z opłacenia składek nastąpi w wysokości 50% łącznej kwoty 

nieopłaconych należności. W konsekwencji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie  

z opłacenia składek tylko dla połowy zgłoszonych do ubezpieczenia przez siebie osób.  

Identyczne uprawnienie w zakresie zwolnienia z obowiązku składek przyznano spółdzielniom 

socjalnym, przy czym podmioty te mogąc zostać zwolnione w całości z obowiązku opłacenia składek.  
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Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika  

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczalne ma być 

przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 

zatrudniający pracowników m.in.:  

• w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania 

systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, lub podwykonawcą takiej sieci,  

• zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych  

• na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, 

bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa,  

• w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegająca na świadczeniu czynności 

bankowych  

• w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną  

z wytwarzaniem żywności, 

będzie miał możliwość na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii: 

• zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;  

• polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze 

niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. 

• zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy  

w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę,  

• polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę.  

Legalizacja pobytu cudzoziemców   

Ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu dokumentów, na mocy których pobyt cudzoziemca 

przebywającego na terytorium RP w okresie do upływu 30 dni od daty odwołania stanu epidemii 

będzie uznawany za legalny. Podstawę do pobytu w przedłużonym okresie stanowić mają również 

dokumenty (wiza, dokument pobytowy) wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

również te spoza obszaru Schengen, o ile będą uprawniały do pobytu na terytorium RP.  
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Analogicznie do rozwiązań przyjętych w poprzedniej nowelizacji, przedłużenie legalności pobytu dla 

cudzoziemców na podstawie rozszerzonego katalogu, będzie się wiązało również z tożsamym 

przedłużeniem uprawnień do wykonywania pracy.  

Przedłużony o  wspomniany 30-dniowy termin ma zostać również ważność karty pobytu oraz 

tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.  

Kwestie podatkowe 

Udogodnienia dla podatkowych grup kapitałowych (CIT) 

Przepisy nowelizujące przewidują prawo zachowania statusu podatkowej grupy w przypadku, jeśli 

występujące w spółkach zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa  

oraz brak możliwości osiągnięcia udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2% 

będą spowodowane negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19. 

Użytkowanie wieczyste 

Z uwagi na wciąż postępującą epidemię i brak pewności co jej ustania do pierwotnie wyznaczonego 

odroczonego terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego, nowe przepisy przewidują, że 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa będzie mógł wydłużyć termin, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane. Termin ten nie będzie mógł jednak przekroczyć 2020 roku. 

W ustawie nowelizującej rozstrzygnięto też dotychczasowe wątpliwości dotyczące terminu płatności  

w przypadku, gdy termin wniesienia opłaty ustalony został indywidualnie na wniosek złożony przed  

1 kwietnia 2020 r. W przypadku gdy termin ten upływa przed 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się 

również w terminie do 30 czerwca 2020 r. 

Zwolnienie kryptowalut od podatku PCC: 

Choć zmiana ta nie ma na pierwszy rzut oka bezpośrednio związku z aktualną sytuacją wywołaną 

rozprzestrzenianiem się w kraju COVID-19, tak warto podkreślić, że nowe przepisy antykryzysowe 

przewidują od 1 lipca 2020 r. zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży oraz 

zamiany wirtualnych walut, określonych potocznie mianem tzw. kryptowalut, którego odprowadzenie 

było dotychczas w niektórych przypadkach znacznie utrudnione lub wręcz niewykonalne, co mogłoby 

stanowić tym większa dolegliwość przy obecnej sytuacji.  

Zmiany w VAT: 

Projektowane zmiany rozszerzają również możliwość stosowania 0% stawki VAT z perspektywy 

przedmiotowej i podmiotowej: 

1) z perspektywy przedmiotowej – 0% stawka VAT będzie mogła być stosowana także do 
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dostawy tabletów i laptopów na rzecz placówek oświatowych (przy spełnieniu pozostałych 

warunków przewidzianych dotychczas w ustawie o podatku od towarów i usług) - obecnie 

preferencja ta dotyczy zasadniczo wyłącznie komputerów stacjonarnych, 

2) z perspektywy podmiotowej – z preferencji będą mogły korzystać również dostawy sprzętu 

komputerowego na rzecz operatora OSE (obecnie – NASK).  

 

Dzierżawa, najem lub użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 

Nowelizacja przewiduje, że kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których 

ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa będą mogli odstąpić 

od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na wniosek podmiotu, 

którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Zamówienia publiczne  

Dodatkowe wyłączenia: 

Nowelizacja wyłącza obowiązek zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

również w stosunku do zamówień powołanej do zarządzania nowym programem antykryzysowym 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz jej spółek zależnych, których przedmiotem będą towaru lub 

usługi niezbędne do zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia w związku z COVID-19. 

Rozszerzono także zakres dotychczasowego wyłączenia w stosunku do zamówień ZUS, uwzględniając 

obok dotychczas przewidzianych usług lub dostaw w związku z realizacją zadań związanych  

z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego, także usługi lub dostawy związane  

z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

Forma umów w sprawie zamówienia publicznego 

Przepisy ustawy nowelizującej przewidują, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy 

o zamówienie publiczne zawierane powinny być pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za 

zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Badania i uprawnienia dla kierowców 

Dla kierowców, którzy dokonali wymiany drogomierza, termin zgłoszenia pojazdu do stacji kontroli 

przypadający w okresie obowiązywania stanu epidemii, ma zostać przedłużony do upływu 30 dni od 

daty odwołania tego stanu.  
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W przypadku upływu w okresie obowiązywania stanu epidemii terminu ważności dokumentów 

i uprawnień takich jak: prawa jazdy (wraz z kodem 95 potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji 

wstępnej/przyspieszonej/uzupełniającej), świadectwo kierowcy, uprawnienia do kierowania 

pojazdami, legitymacja egzaminatora i instruktora nauki jazdy (również zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji),ich ważność ma zostać przedłużona do upływu 60 dni od daty odwołania tego stanu. 

Ważność czasowej rejestracji pojazdu i wydanego w związku z tym pozwolenia oraz tablic 

rejestracyjnych, ma natomiast zostać przedłużona do 14 dni od daty odwołania stanu epidemii, o ile jej 

pierwotny termin upływa w tym okresie.  

Dla osób które przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub są poddane leczeniu z powodu  

COVID-19, a które jednocześnie są właścicielami/posiadaczami pojazdu, którego termin badania 

technicznego przypadł w tym okresie, ważność tych badań ma zostać przedłużona do 7 dni od daty 

zakończenia kwarantanny/leczenia. W ustawie zastrzeżono jednak, że w przedłużonym okresie 

można poruszać się pojazdem wyłącznie w celu dojazdu do stacji kontroli.  

Ceny transferowe  

Nowelizacja przewiduje przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia  

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ponadto, termin do dołączenia do lokalnej 

dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, ma zostać przedłużony 

do 31 grudnia 2020 r.  

Sprawy sądowe i bieg terminów  

Do zakresu spraw pilnych planowane jest dodanie spraw o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego. 

Planowane jest zawężenie zakresu terminów postępowań, których bieg na skutek wystąpienia COVID-

19 się nie rozpocznie lub zostanie zawieszony. Do zakresu tych terminów należą przede wszystkim 

terminy związane z zagospodarowaniem przestrzennym gmin oraz realizacją inwestycji 

mieszkaniowych. 

Spod wyłączenia biegu lub zawieszenia terminu zostaną również wyłączone terminy związane  

z kontrolami i inspekcjami wynikającymi z przepisów prawa farmaceutycznego i ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Postępowania upadłościowe  

Planowane jest wstrzymanie biegu terminu obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości  

w stosunku do dłużników, których stan niewypłacalności powstał w trakcie stanu epidemii i stanu 

zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wystąpieniem COVID-19. Brak zgłoszenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości nie będzie zatem skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej 

za szkodę wyrządzoną na skutek nieterminowego złożenia tego wniosku. 
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Bieg terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie odpowiedzialności rozpocznie bieg na nowo po 

zniesieniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemiologicznego.  

Przesyłka hybrydowa 

Do 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 

wyznaczony operator pocztowy (obecnie: Poczta Polska S.A.) będzie świadczył przy doręczeniach 

części korespondencji usługę pocztową z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – 

określoną jako przesyłkę hybrydową.  

Przez taką usługę rozumie się przyjęcie przez operatora przesyłki poleconej, a następnie jej 

przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata, bez konieczności 

składania podpisu.  

Przepisy mają mieć zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, nadawanych na podstawie 

zawartych z wyznaczonym operatorem umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte. Dotyczyć 

ma to też przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru. 

Powyższa usługa będzie jednak z zasady dobrowolna i przeznaczona wyłącznie dla podmiotów 

posiadających profil zaufany, którzy jako adresat wyrażą zgodę na doręczenie przesyłki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i upoważnią operatora wyznaczonego do obioru 

przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na 

skrzynkę elektroniczną adresata. W ramach upoważnienia adresat uzgodni z operatorem na czym 

polegać będzie także dalszy sposób postępowania z odebranymi w tej formie przesyłkami poleconymi. 

Zgodnie z ustawą nowelizującą datą doręczenia przesyłki hybrydowej będzie data zapoznania się 

przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku 

takiej informacji - będzie można ją uznać za doręczoną po upływie 14 dni.  

Minister właściwy do spraw łączności ma zapewnić adresatowi - będącemu osobą fizyczną -  

do 30 września 2020 r. możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą 

profilu zaufanego potrzebnego do korzystania z usługi. Postanowiono również, że dodatkowe 

czynności związane z doręczeniem wynikające z pełnomocnictwa są zwolnione z opłaty, zaś operator 

środki na to ma otrzymać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
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