TARCZA ANTYKRYZYSOWA
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Informacja od Autorów:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie ustawy o COVID-19 (obowiązującej od dnia 31 marca 2020 r.) i ma charakter wyłącznie
informacyjny.
Dokument został przygotowany w celu wsparcia działalności przedsiębiorców, dlatego nie zawiera wyczerpującego zestawienia regulacji przyjętych ww. ustawą,
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Część I. Pomoc dla przedsiębiorców
A. Osoby prawne i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników
1. Zwrot wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym (Art. 15a COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:

Zasady
przydzielania
pomocy:

Organ przyznający
dofinansowanie:




dofinasowanie jest wypłacane przedsiębiorcom będącym zakładem aktywności zawodowej,
musi wystąpić przestój lub zmniejszenie przychodu z działalności.

Świadczenie w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub
zmniejszenia przychodu z tej działalności.
Świadczenie przyznawane na każdoczesny wniosek za konkretny miesiąc.
Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom niepełnosprawnym, za okres przestoju
w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID19.
 Wniosek o rekompensatę zawiera w szczególności:
1) nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę;
2) wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę;
3) określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie.
 Do wniosku o rekompensatę dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy;
2) zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego;
3) kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
– wraz z uzasadnieniem.
Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.
Wniosek o rekompensatę składa się do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału PFRON:
Oddział Wielkopolski
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Samuela Lindego 6, 60-573 Poznań
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2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (Art. 15g COVID-19)
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Warunek
otrzymania
dofinansowania:

Spadek obrotów gospodarczych rozumie się jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 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 dofinansowanie, 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 dofinansowanie 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.
Zasady obniżenia wynagrodzenia: Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej
niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Zasady zmniejszania wymiaru czasu pracy: Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
Porozumienie dot. warunków i trybu wykonywania pracy w ww. okresach:
Pracodawca zawiera porozumienie dot. warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru etatu.
Porozumienie pracodawca zawiera z:
(1) zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub
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(2) przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli nie działa u niego ZOZ; w przypadku trudności
w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników,
trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami
pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów (np. wybór instytucji PPK) przewidzianych w przepisach prawa
pracy..
Porozumienie reguluje co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dot. przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia
porozumienia.
Warunki otrzymania dofinansowania:
 Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
lub Fundusz Pracy z wyjątkiem przypadku gdy: opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności lub gdy zaleganie w regulowaniu
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów
gospodarczych.
 Nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
 Przedsiębiorca, który otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika:
o w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń oraz
o w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń - nie dłużej jednak niż przez
łączny okres 3 miesięcy (art. 15g ust. 17 w zw. z art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy).
 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.
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Wysokość
dofinansowania:

Wynagrodzenie pracownika objętego przestojem, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Zatem dofinansowanie wynosi maksymalnie 1300 zł brutto dla pracownika* na pełnym etacie
natomiast dla pracowników w innym wymiarze czasu pracy – dofinansowanie się zmniejsza.
*Dofinansowanie nie przysługuje dla pracowników, którzy w poprzednim miesiącu otrzymali wynagrodzenie powyżej 15.681 złotych brutto.
Wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% (tj. maksymalnie 2.079,43 zł brutto) przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w IV kwartale 2019 wyniosło 5.198,58 zł).

Okres
dofinansowania:

Zasady
przydzielania
pomocy:

Dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku – przy czym w drodze rozporządzenia Rada
Ministrów może wydłużyć ten okres, mając na względzie długość stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.
Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca
składa do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Do wniosku dołącza się kopię porozumienia oraz umowy o spłatę zadłużenia z US lub ZUS lub plany spłaty zadłużeń (jeśli występują).
We wniosku przedsiębiorca oświadcza o:
1) posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
2) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych,
3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
4) niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz lub Fundusz Pracy,
5) nieprzeznaczeniu świadczeń dla pracowników, dla których otrzymał już pomoc de minimis na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego lub na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
6) liczbie zatrudnionych pracowników,
7) numerze rachunku bankowego,
8) obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
9) nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym
jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
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stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy,
a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane
w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru
składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca
składa do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy.
Dla Wielkopolski:
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Szyperska 14, 61-754 Poznań
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3. Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty (Art. 15za COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
Dofinansowanie jednorazowe.
Złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wniosek składa się do właściwego Urzędu Skarbowego.
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4. Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rozłożenie ich na raty (Art. 15zb COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Złożenie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych za okres od 1 stycznia
2020 r.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
Dofinansowanie jednorazowe.
Złożenie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych za okres od 1 stycznia
2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu.
Wniosek składa się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
– wsparcie powiatowe (Art. 15zzb COVID-19)
 dofinasowanie jest wypłacane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom;
 musi wystąpić 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
Warunek
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
otrzymania
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
dofinansowania:  Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania
oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.
Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

Wysokość
dofinansowania:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. maks. 1300 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. maks. 1820 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. maks. 2340 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
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Okres
dofinansowania:

Świadczenia oraz środki dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Zasady
przydzielania
pomocy:

Organ
przyznający
dofinansowanie:

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych i jego wysokości w związku z COVID-19;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od
tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
6) numerze rachunku bankowego.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce
wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Dla Wielkopolski:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
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6. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców (Art. 15zzd COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:



Wysokość
dofinansowania:

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 % stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polsk - 0,0875%.

Okres
dofinansowania:

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca 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. We wniosku o umorzenie mikro-przedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu
zatrudnienia.

Zasady
przydzielania
pomocy:

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy.

Organ
przyznający
dofinansowanie:

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.
Dla Wielkopolski:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań

Pożyczki są udzielane tylko mikroprzedsiębiorcom.
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7. Umorzenie składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (Art. 31zo COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:

Wnioskodawca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Wartość składek ZUS
od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
Wniosek płatnik przekazuje do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia
należności z tytułu składek (RDZ) (plik docx 65kb) *
Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

Zasady
przydzielania
pomocy:





drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb) *
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną
(Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb) *
*link umożliwia pobranie zawartości ze stron internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa powyżej, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych
lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej.
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Organ
przyznający
dofinansowanie:

Wniosek składa się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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8. Możliwość obniżenia dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. (Art. 38f ustawy o CIT)


Podatnik, który z powodu COVID-19 poniósł stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się
po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
podatnik uzyskał w roku podatkowym, o którym mowa powyżej, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku
podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej.

Warunek
otrzymania ulgi:



Wysokość ulgi:

Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu uzyskanego w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa
powyżej, o wysokość poniesionej straty, nie więcej niż o 5.000.000,00 zł.

Okres trwania
ulgi:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
pomoc:

Ulga jednorazowa.

W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania podatkowego lub składa zeznanie uwzględniając obniżenie.

Właściwy Urząd Skarbowy.
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9. Możliwość przedłużenia terminu płatności podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (Art. 38h ustawy o CIT)


podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (chyba, że w 2019 r. przyjął formę
opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; rozpoczął prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskał
w tym okresie przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT; rozpoczął prowadzenie działalności w 2020 r.)
uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. –
w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Warunek
otrzymania ulgi:



Okres trwania
ulgi:

Termin zapłaty podatku za miesiące marzec–maj 2020 r. przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r.
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B. Jednoosobowa działalność gospodarcza

1. Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty (Art. 15za COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
Dofinansowanie jednorazowe.
Złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wniosek składa się do właściwego Urzędu Skarbowego.
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2. Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rozłożenie ich na raty (Art. 15zb COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Złożenie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych za okres od 1 stycznia
2020 r.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
Dofinansowanie jednorazowe.
Złożenie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych za okres od 1 stycznia
2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu.
Wniosek składa się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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3. Świadczenie postojowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz zleceniobiorców (Art. 15zq COVID-19)
Przysługuje:
 osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
 osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy
o zleceniu albo umowę o dzieło (dalej jako „umowy cywilnoprawne”) jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Warunek
otrzymania
dofinansowania:

Warunek otrzymania świadczenia:
a. przestój w prowadzeniu działalności,
b. w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą*:
1) rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i
2) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego (tj. maksymalnie 15.681,00 zł) lub
3) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. maksymalnie 15.681,00 zł);
c. w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. i
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. maksymalnie 15.681,00 zł).
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* nie dotyczy osoby wykonującej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego
podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług – wtedy świadczenie
wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość
dofinansowania:

Co do zasady 80% wynagrodzenia minimalnego, chyba że suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe
wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. - świadczenie postojowe przysługuje w wysokości
sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Okres
dofinansowania:

Okres trwania przestoju.
Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie świadczenia do ZUS; w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, taki wniosek
składa zleceniodawca lub zamawiający.

Zasady
przydzielania
pomocy:

Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2) numer PESEL, a gdy osoba go nie posiada – numer seria dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku strony umowy cywilnoprawnej),
3) numer NIP, a gdy brak tego numeru – numery PESEL i REGON (dotyczy osoby wykonującej pozarolniczą działalność gospodarczą),
4) adres do korespondencji,
5) nazwę skróconą płatnika składek (umowy cywilnoprawne),
6) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej,
7) dane zleceniodawcy/zamawiającego, jeżeli składa wniosek w imieniu uprawnionego (imię, nazwisko, nazwa skrócona, NIP (lub PESEL
i REGON), adres do korespondencji,
8) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o:
a. nieosiągnięciu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychodu większego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału,
b. przestoju w prowadzeniu działalności,
c. uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychodu o co najmniej 15% niższego niż w miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia tej działalności,
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9) inne informacje niezbędne do uzyskania świadczenia,
10) podpis wnioskodawcy.
Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:
1) oświadczenie potwierdzające:
a. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
b. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
c. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek
o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
d. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych,
2) kopię umów cywilnoprawnych.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca,
w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego
przyznania.
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Wniosek składa się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów dla jednoosobowych działalności gospodarczych wsparcie powiatowe (Art. 15zzc COVID-19)
 Dofinasowanie jest wypłacane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników.
 Musi wystąpić 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
Warunek
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
otrzymania
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
dofinansowania:  Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.

Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
dofinansowanie:

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. maks. 1300 zł brutto),
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. maks. 1820 zł brutto),
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. maks. 2340 zł brutto)
Świadczenia oraz środki dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym
miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce
wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Dla Wielkopolski:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
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5. Umorzenie składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych (Art. 31zo COVID-19)
Warunek
otrzymania
dofinansowania:
Wysokość
dofinansowania:
Okres
dofinansowania:

Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musiał prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek
o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r. – maks. 15.681,00 zł.
Wartość umarzanych składek ZUS.
od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
Wniosek płatnik przekazuje do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia
należności z tytułu składek (RDZ) (plik docx 65kb) *
Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

Zasady
przydzielania
pomocy:





drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb) *
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną
(Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb) *
*link umożliwia pobranie zawartości ze stron internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona
składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
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Organ
przyznający
dofinansowanie:

Wniosek składa się do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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6. Możliwość obniżenia dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. (Art. 52k ustawy o PIT)
Warunek
otrzymania ulgi:

Wysokość ulgi:
Okres trwania
ulgi:
Zasady
przydzielania
pomocy:
Organ
przyznający
pomoc:




podatnik w 2020 r. odnotował stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej
podatnik uzyskał w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów
uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku oraz
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwość jednorazowego obniżenia o stratę za 2020 r. dochodu lub przychodu za 2019 r., nie więcej niż o 5.000.000,00 zł.
Ulga jednorazowa.

W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

Właściwy Urząd Skarbowy.
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7. Możliwość przedłużenia terminu płatności podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (Art. 52p ustawy o PIT)

Warunek
otrzymania ulgi:
Okres trwania
ulgi:




podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. –
w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Termin zapłaty podatku za miesiące marzec–maj 2020 r. przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r.
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Część II. Udogodnienia w zakresie prawa pracy

1. Zawieszenie obowiązku wykonywania wstępnych i kontrolnych badań lekarskich (Art. 12a i art. 31m ustawy COVID-19)
Zawieszenie obowiązku dotyczy badań przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz badań kontrolnych, jeżeli:
1) Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii do dnia odwołania tego stanu – przy czym konieczne jest wykonanie ciążącego na pracodawcy
i pracowniku obowiązku dot. badań w okresie do 60 dni od dnia odwołania danego stanu;
2) Lekarz medycyny pracy jest niedostępny – wykonać badanie i wydać orzeczenie lekarskie może inny lekarz, przy czym orzeczenie takie traci moc po upływie
30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.
Dodatkowo, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jeżeli odrębne przepisy w zakresie innych badań lekarskich lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo
psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od
posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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2. Pobyt cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i stały (Art. 15z ustawy COVID-19)
Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni.
Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym
terminie.
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3. Wydłużenie obowiązywania wiz oraz pozwoleń na pobyt czasowy (Art. 15zd ustawy COVID-19)
Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu
z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
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4. Zmiana warunków zatrudnienia (Art. 15zf ustawy COVID-19)
Jeżeli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, a pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:
1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin (odpoczynek dobowy), i nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin (odpoczynek
tygodniowy), obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie
więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami,
w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
Wymogu niezalegania nie stosuje się, gdy:
a. zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z
odroczenia terminu płatności albo
b. zaleganie w regulowaniu składek powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych związanych z COVID-19 i przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie
świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na
ubezpieczenia społeczne wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie
płatności tych składek.
Przez spadek obrotów rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień badania obrotów w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień badania obrotów w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
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kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego
miesiąca kalendarzowego.
Porozumienie pracodawca zawiera z:
(1) zakładowymi organizacjami związkowymi (lub zakładową organizacją związkową) działającymi u pracodawcy lub
(2) przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli nie działa u niego ZOZ; w przypadku trudności w przeprowadzeniu
wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub
wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników
uprzednio dla innych celów (np. wybór instytucji PPK) przewidzianych w przepisach prawa pracy.
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego
pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

5. Wydłużenie obowiązywania zezwolenia na pracę cudzoziemców (Art. 15zzq ustawy COVID-19)
Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni. Dotyczy to również decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.
W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę wniosek (o przedłużenie zezwolenia) składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem
okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu przedłużonego o 30 dni okresu ważności.
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6. Zasiłek chorobowy - kwarantanna (Art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

7. Przesunięcie terminów zawarcia umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (Art. 134 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych)
Przesunięcie terminów zawarcia umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych:
1) dla średnich przedsiębiorców, mikro-przedsiębiorców i pozostałych zobowiązanych do zawarcia podmiotów – o 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy
o Pracowniczych Planach Kapitałowych - dla każdej grupy,
2) dla małych przedsiębiorców – o 9 miesięcy
(termin zawarcia umowy o prowadzenie dla średnich przedsiębiorców miał upłynąć 11 maja 2020 r.).
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Część III. Pozostałe udogodnienia

1. Częściowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę (Art. 15i ustawy o COVID-19)
Zniesienie zakazu handlu w niedzielę:
Zakaz 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.
Okres obowiązywania: okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Wyjątek: Zwolnienie z zakazu, o którym mowa powyżej, nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

2. Wydłużenie terminu do wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (Art. 15j ustawy o COVID-19)
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

3. Wypowiedzenie umów najmu dla sklepów w galeriach wielkopowierzchniowych zamkniętych w wyniku epidemii (Art. 15ze ustawy o COVID-19)
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami,
wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
Utrzymanie umowy w mocy: Uprawniony do używania powierzchni handlowej (najemca, dzierżawca, uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu
bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu handlu przedłużony o sześć
miesięcy.
Terminy: Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Zobowiązania wynikające z umowy przestają wiązać udostępniającego z
chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty przez uprawnionego.
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4. Automatyczne przedłużenie umów najmu (Art. 31s ustawy o COVID-19)
Umowy najmu, których termin obowiązywania mija po dniu wejścia w życie ustawy Tarcza Antykryzysowa, ale przed 30 czerwca 2020 r., są przedłużane do dnia 30
czerwca 2020 r. na dotychczasowych warunkach.
Wymóg: Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal
najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

5. Wydłużenie terminu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Art. 70ba
ustawy OZE)
Warunek otrzymania ulgi: złożenie wniosku do Prezesa URE
Okres ulgi: możliwe przedłużenie terminu o maksymalnie 12 miesięcy
Zasady przydzielania pomocy:
Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania;
3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;
4) oświadczenie dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy potwierdzające, iż opóźnienie
dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii
ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy;
6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku
7) wniosek musi być złożony na co najmniej 30 dni przed terminem pierwszego wytworzenia energii.
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6. Wydłużenie terminu sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (Art. 79a
ustawy OZE)
Warunek otrzymania ulgi: złożenie wniosku do Prezesa URE
Okres ulgi: możliwe przedłużenie terminu o maksymalnie 12 miesięcy
Zasady przydzielania pomocy:
Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania;
3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;
4) oświadczenie dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy potwierdzające, iż opóźnienie
dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii
ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy;
6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku;
7) wniosek musi być złożony na co najmniej 30 dni przed terminem pierwszego wytworzenia energii.
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Uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, która weszła
w życie w dniu 31 marca 2020 roku.

Niniejszy dokument został przygotowany w celu wsparcia działalności przedsiębiorców, dlatego nie zawiera wyczerpującego zestawienia regulacji przyjętych
ww. ustawą, lecz jedynie te postanowienia, które autorzy uznali za przydatne dla przedsiębiorców w ujęciu praktycznym.

Zapewniamy Państwa, że czuwamy nad procesem legislacyjnym i w razie wprowadzenia nowych regulacji lub doprecyzowania poszczególnych procedur,
niezwłocznie zaktualizujemy dokument w najszerszym możliwym zakresie.

W tym wymagającym czasie, dołożymy wszelkich starań żeby wesprzeć Państwa biznes i umożliwić możliwie najszybsze rozwiązanie wszelkich przeciwności.

Z wyrazami szacunku
Zespół JLSW
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