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Ważne
Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania
przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia
niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej
działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek
ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy,
wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).



Ważne
Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu
art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 i
1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących
działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.



Ważne
przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest
następstwem okoliczności,
przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz
przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie
restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których
złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym,
do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia
określona w ustawie ulega zawieszeniu.
przedsiębiorców innych niż przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z
2019 r. , poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawy nie stosuje się do: 

 
 



Świadczenie postojowe 
 

-  z uzasadnienia - Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją
jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.
 
 Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie
wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy
tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja
materialna nie uległa poprawie.



Świadczenie postojowe 
 
w art. 15zr:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
nie więcej niż trzykrotnie.”;
35) w art. 15zs w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu – w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq
ust. 1 pkt 2,”;
36) po art. 15zu dodaje się art. 15zua w brzmieniu:
„Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie
postojowe, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.
2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty
świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.
3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym
mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.”



Rozszerzenie zakresu podmiotów
uprawnionych do zwolnienia ze składek

 
Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania 

z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że

płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni
z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek

wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc



Rozrzeżenie zakresu podmiotów uprawnionych
do zwolnienia ze składek

62) w art. 31zo:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49

ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji

rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.



UWAGA 
UMORZENIE SKŁADEK ZUS: Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc

publiczną.
ZATEM może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na
dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w

rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu
epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej

sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się
o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie

spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem
upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach,

które przekraczają trzy miesiące. WYJĄTEK: ZAWARTA UMOWA Z ZUS I TERMINOWA SPŁATA
ZGODNIE Z UMOWĄ 

POSTOJOWE - W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż
nie jest to pomoc publiczna.



Badania wstępne BHP
Art. 12e. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie
szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników
niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 
2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony
stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.



Bezzwrotna pożyczka dla przedsiębiorców nie
zatrudniających pracowników 

39) w art. 15zzd:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu

pracy.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził

działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia

pożyczki.”,



Dziękuję za uwagę.
Jeśli chcesz być na bieżąco z zatwierdzonymi

zmianami związanymi z tarczą antykryzysową 
 dołącz do kursu:

https://ewelinaduleba.pl/product/tarcza-
antykryzysowa/ - w cenie sprzed aktualizacji, po

dodaniu kolejnych modułów cena wzrośnie.
Zapraszam

 
Ewelina Dulęba

https://ewelinaduleba.pl/product/tarcza-antykryzysowa/

