
Najważniejsze zmiany określone w projekcie  
tzw. Tarczy antykryzysowej  

Plan opracowania: 
1. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych (art. 12 specustawy)  

2. Zmiany w zakresie handlu w niedzielę (art. 15i specustawy)  

3. Zmiany mające na celu przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności (art. 15j specustawy)  

4. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną (art. 15k specustawy)  

5. Zmiany w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i 

przewozów regularnych specjalnych (art. 15n specustawy) 

6. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości (art. 15p specustawy) 

7. Zmiany w zakresie najmu powierzchni w obiekcie handlowym (art.1 pkt 10 - [art. 15ze 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

8. Zmiana w zakresie rozwiązania umowy o organizacji wydarzenia z powodu siły wyższej 

(art. 1 pkt 10 - [art. 15zp ustawy o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

9. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego (art. 1 pkt 10 - [od art. 15zq ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

10. Wsparcie postojowe dla przedsiębiorców (art. 1 pkt 10 - [art. 15zzb ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach] + uzas.) 

11. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 1 pkt 10 - [art. 15zzd ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach] + uzas.)  

12. Przepis dotyczący udzielania kredytów MŚP (art. 1 pkt 12 - [art. 31f ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

13. Zmiana w zakresie kredytów dla przedsiębiorców (art. 31f, 52l)  

14. Zmiany w zakresie ochrony najemców (od art. 31s)  

15. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych (od art. 31zo) 

16. Rozliczenie PIT i CIT z ubiegłym rokiem (od art. 52) 

17. Podsumowanie 



1. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych (art. 12 specustawy)  

• Nałożenie na inwestora obowiązku niezwłocznego poinformowania organu 
administracji architektoniczno-budowlanej o robotach budowlanych oraz o zmianie 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, które następują w 
związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. W przypadku robót budowlanych należy 
określić (1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia. (2) dla zmiany sposobu użytkowania konieczne jest wskazanie 
dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części.  

• Jeżeli prowadzenie powyższych robót budowlanych powoduje zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji 
podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania 
dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.  

• Nałożenie na inwestora obowiązku zapewnienia objęcia kierownictwa oraz nadzoru 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane nad robotami 
budowlanymi prowadzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których 
rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy- Prawo budowlane, wymaga uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2. Zmiany w zakresie handlu w niedzielę (art. 15i specustawy)  

• w okresie zakaz handlu nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania 
czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i 
ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub 
zatrudnionemu wykonywania takich czynności.  

• Powyższy przepis nie ma zastosowania w niedziele, w które przypada święto. 
Obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni 
następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w 
okresie jego obowiązywania  albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu  

3. Zmiany mające na celu przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 15j specustawy)  

• Wnoszenie opłat za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego przesunięto z „do 30 marca” do „do dnia 
30 czerwca 2020 r.”.  



4. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną (art. 15k specustawy)  

• Zgodnie z art. 15k nowelizowanej ustawy odstąpienie przez podróżnego od umowy o 
udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy (w trybie art. 47 ust. 4 
ustawy o imprezach turystycznych) lub rozwiązanie takiej umowy przez organizatora 
(w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2) jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia 
powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu 
przez organizatora turystyki, jeżeli to odstąpienie lub rozwiązanie miało bezpośredni 
związek z wybuchem epidemii.  

• 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. Vouchery podlegają 
ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.  

• (Art. 31h specustawy – przepis przejściowy dot. odstąpienia od umów): w 
przypadkach, gdy doszło już do odstąpienia od umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub też do jej rozwiązania, a nie upłynął jeszcze termin na dokonanie 
zwrotu opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub w art. 47 ust. 5 ustawy o 
imprezach turystycznych, powyższe postanowienia art. 15k stosuje się odpowiednio.  

5. Zmiany w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów regularnych specjalnych (art. 15n specustawy) 

• Na czas epidemii warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów regularnych specjalnych nie znajdą zastosowania w przypadku:  
- konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 
- braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

• Zmiana ta spowoduje, że niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu na 
wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych nie będzie 
zagrożone karą pieniężną zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym  

6. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości (art. 15p specustawy) 

• Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od 
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.  

• umożliwia się organom wykonawczym gmin przedłużenie terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej 



niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć 
będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, 
rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.  

7. Zmiany w zakresie najmu powierzchni w obiekcie handlowym (art.1 pkt 10 
- [art. 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

• Rządowa autopoprawka dodała  art. 15ze, zgodnie z którym w okresie obowiązywania 
zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 mkw zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania 
stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do 
oddania do używania powierzchni handlowej. 

• Najemca zobowiązany jest do złożenia udostępniającemu bezwarunkowej i wiążącej 
oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres 
obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Taka oferta powinna być złożona w 
okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. 
 
8. Zmiana w zakresie rozwiązania umowy o organizacji wydarzenia z powodu 
siły wyższej (art. 1 pkt 10 - [art. 15zp ustawy o szczególnych rozwiązaniach] + 
uzas.)  

• Przedłużeniu ulega termin na zwrot wpłat klienta w przypadku rozwiązania umowy z 
powodu siły wyższej- epidemii wirusa SARS-CoV-2, która to okoliczność powoduje 
obowiązek zwrotu środków ze względu na niemożność zorganizowania wydarzenia.  

• Dot. działalności związanej z organizacją wystaw i kongresów + działalność 
kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa lub organizacja wystaw 
tematycznych lub imprez plenerowych  

• Termin ustawowy na zwrot środków wynosi 180 dni.  

• Jednocześnie klient może wyrazić zgodę na pobranie vouchera w zamian za 
odstąpienie od rezygnacji z danej umowy - wartość vouchera nie może być niższa niż 
wysokość dotychczasowej wpłaty klienta.  

• Zaproponowane regulacje powinny być stosowane odpowiednio w branży 
hotelarskiej, ale tylko wówczas gdy odstąpienie od umowy jest rzeczywiście związane 
z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wobec powyższego odstąpienie nie 
może opierać się o indywidualne przeświadczenie klienta, a powinno być poparte 
rzeczywistym związkiem przyczynowo-skutkowym.  



9. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego (art. 1 pkt 10 - [od art. 
15zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

• świadczenie postojowe przysługuje osobom mieszkającym i przebywającym legalnie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

• świadczenie przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w 
następstwie wystąpienia COVID-19;  

• prawo do świadczenia mają:  
• przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej 

rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r. oraz jej niezawieszenia, gdy ich przychód w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co 
najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca;  

• przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem 
rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. i jej zawieszenia po 31 stycznia 
2020 r.;  

• osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa 
agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 
1 lutego 2020 r. i wynagrodzenie z umowy wynosi co najmniej 50% 
najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 
300 zł); warunek: zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę 
wynagrodzenia dla zleceniobiorcy w ramach rozwiązań związanych z 
przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanych COVID-19;  

•  prawo do świadczenia przysługuje, gdy:  
• przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był 

niższy od 300%  
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł.);  

• uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń 
społecznych (np. umowy o pracę, umowa zlecenia z opłacanym ZUSem);  

• świadczenie przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek to 
przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze 
zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na brak ewidencji przychodów będą mieli 
prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 50% = 1 300 zł) , bez względu na uzyskane 
wpływy;  



• świadczenie wypłaca ZUS na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku;  

10. Wsparcie postojowe dla przedsiębiorców (art. 1 pkt 10 - [art. 15zzb ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

• Starosta może, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  

• Spadek obrotów gospodarczych = 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 w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.  

• W przypadku spadku obrotów o: 

- co najmniej 30% – dofinansowanie max: liczba pracowników objętych wnioskiem x 
50%  
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

- co najmniej 50% – dofinansowanie max: liczba pracowników objętych wnioskiem x 
70%  
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

- co najmniej 80% –dofinansowanie max: liczba pracowników objętych wnioskiem  
x 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

• Dofinansowanie nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na 
wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych 
wynagrodzeń.  

•  Dofinansowanie na okres nie dłuższy niż:  
• 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,  

• 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.  

11. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 1 pkt 10 - [art. 15zzd ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

• Dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 
marca 2020 r., na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.  

• Do wysokości 5 tys. zł, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, oprocentowanie stałe - w 
skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank 



Polski.  

• Rozpoczęcie spłaty pożyczki po sześciomiesięcznym okresie karencji.  

• Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca przez okres 6 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. Umorzenie będzie stanowiło pomoc 
udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.  

• Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki, będzie weksel własny in blanco lub 
inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.  

12. Przepis dotyczący udzielania kredytów MŚP (art. 1 pkt 12 - [art. 31f ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach] + uzas.)  

Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 
kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:  

• kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz 

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

• Zmiana nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej 
kredytobiorcy.  
Zastosowanie odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.  

• Chodzi o stworzenie możliwości przedłużenia (utrzymania) kredytów obrotowych 
uprzednio udzielonych przez banki klientom, którzy po dniu 30 września 2019 r. byli 
poddani procesom oceny kredytowej. Celem jest umożliwienie przedsiębiorcom 
zachowania finansowania bieżącego (przede wszystkim chodzi o kredyty obrotowe) 
mimo znacznego lub wręcz całkowitego, lecz tymczasowego, wygaszenia działalności z 
powodu zagrożenia epidemiologicznego.  

13. Zmiana w zakresie kredytów dla przedsiębiorców (art. 31f, 52l)  

Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 
kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
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 r.  



• Zmiana ta dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, 
przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej 
kredytobiorcy.  

Powyższe stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.  
[uwagi jw] 

14. Zmiany w zakresie ochrony najemców (od art. 31s)  

• W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 
2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach 
dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli 
najemcy. Oświadczenie woli, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w 
dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.  

• Powyższego nie stosuje się:  

1) do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu  
poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy albo przez cały czas 
obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli 
umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w 
życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:  

a)  czynszu lub  
b)  innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub  

c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych  

- za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności 
przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub  

2)   jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w 
sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub 
zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub  

3)   jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo 
oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody 
wynajmującego, lub  

4)  do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia 
warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od 
niego niezależnych używać tego lokalu.  



Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości 
czynszu.  

Powyższego nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu 
mieszkalnego:  
• 1)  na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, czyli:  

• a)  pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z 
umową lub  
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do 
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego 
korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy 
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych 
lokali, lub  

• b)  jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat 
niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w 
przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą 
mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności 
pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku 
prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności, lub  

• c)  wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część 
bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub  

• d)   używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością 
rozbiórki lub remontu budynku  

• 2)  któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w 
tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane 
dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych 
używać tego lokalu.  

Powyższego nie stosuje się również w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o 
przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:  

1) z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa 
dotyczących sposobu używa tego lokalu lub  
2) koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.  

• W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez 
wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu 
nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a termin tego 



wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin 
wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu 
wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie 
woli najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.  

• Powyższego nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy 
lokalu mieszkalnego z tych samych przyczyn co w przypadku wypowiadania umowy 
najmu najemcy lokalu mieszkalnego (powyżej).  

15. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych (od art. 31zo) 

Przysługuje:  
1. płatnikowi, który zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych (płatnik plus 9 osób) jako płatnik 

przed dniem 1 lutego 2020 r. (art. 31 ze ust. 1 ) 
2. osobie samozatrudnionej (osobą samozatrudnioną jest również osoba prowadząca 

jednoosobowo spółkę z o. o.), jeżeli jej przychód nie był wyższy niż [uwaga] 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 r. (prawdopodobnie będzie poprawka Senatu) - art. 31 zo. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu 
papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu 
informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Zwolnienie 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, przysługuje za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 
maja 2020 r. 

Uwaga: zwolnienie przysługuje tylko od nieopłaconych składek, zwolnienie 
nie przysługuje od składek już opłaconych. 

16. Rozliczenie PIT i CIT z ubiegłym rokiem (od art. 52) 
Przedsiębiorstwo - nie tylko mikro, ale i większe - które ponosi obecnie straty (przychody 
niższe o 50 proc. w porównaniu do 2019 roku), będzie mogło obniżyć dochód uzyskany z 
pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, składając w tym celu korektę 
zeznania za ten rok. Określono, że nie może to być jednak więcej niż 5 mln zł odpisu. 

PODSUMOWANIE: 

Stan prawny na wieczór 30 marca 2020 r. Do uchwalonej tzw. Tarczy 
antykryzysowej Senat zgłosił przeszło 1.800 poprawek. Niniejsza 



analiza ma na celu usystematyzowanie i zebranie w jedno opracowanie 
wszystkich propozycji skierowanych do biznesu, tak aby mogli Państwo 
sprawdzić, czy jakakolwiek pomoc będzie Państwu przysługiwać. 

Główne filary pomocy zaproponowanej w oparciu o tzw. Tarcze 
antykryzysową to: 

1. Zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące, 
2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, 

3. Wypłacanie świadczenia postojowego 
4. Świadczenie na ochronę miejsc pracy na trzymiesięczne dofinansowanie 

wynagrodzeń i składek ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym 
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (duże 

zakłady - pominięte w niniejszym opracowaniu) 
5. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw do 5 tys. zł z oprocentowaniem 0,05 stopy 

redyskonta weksli (obecnie 0,0525 proc. rocznie) 
6. Rozliczenie straty PIT i CIT z ubiegłym rokiem 
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