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Poznań, dnia 31 marca 2020r. 

TARCZA ANTYKRYZOWA 

 

ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Przedstawiamy przegląd treści ze wskazaniem numerów artykułów oraz numerów stron 

Ustawy zawierających najważniejsze zagadnienia (numeracja stron dotyczy tekstu ustawy w 

wersji pobranej bezpośrednio ze stron internetowych sejmu www.orka.sejm.gov.pl):  

➢ Świadczenie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okresie 

przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy – Warunki oraz zasady przyznania 

dotacji określone zostały w art. 15g ustawy, który znajduje się na stronach 23-27 

Ustawy. 

➢ Opłata z tytułu użytkowania wieczystego – opłatę roczną z tytułu użytkowania 

wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. - art. 15j 

na stronie 28 Ustawy. 

➢ Podatek od nieruchomości – Ustawa przyznaje Radzie Gminy uprawnienia do 

podjęcia uchwały o zwolnieniu lub przedłuzeniu terminów płatności świadczeń z 

tytułu podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna 

uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Szczegółowe informacje znajdują się w 

art. 15p oraz art. 15q na stronie 32 Ustawy. 

➢ Wpływ COVID-19 na zamówienia publiczne – W art. 15r, art. 15s, art. 15, art. 

15u oraz art. 15v na stronach 32-35 Ustawa przewiduje szczególne rozwiązania w 

zakresie zmiany umowy zawartej na podstawie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, oraz zwolnienie z odpowiedzialności niektórych podmiotów w zakresie 

poniesionej w ten sposób szkody. 

http://www.orka.sejm.gov.pl/
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➢ Brak opłaty prolongacyjnej – W art. 15zb (str. 37 Ustawy) ustawodawca zwalnia z 

ponoszenia opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub 

rozłożenie na raty świadczeń na ZUS. 

➢ Umowy najmu i dzierżawy w dużych obiektach handlowych – Art. 15ze (str. 

40 Ustawy) reguluje wzajemne obowiązki stron umów najmu lub dzierżawy lokali 

znajdujących się w obrębie dużych obiektów handlowych. 

➢ Możliwość zwiększenia czasu pracy w przedsiębiorstwach ponoszących 

strate – Ustawodawca zdecydował się na zwolnienie przedsiębiorców ponoszących 

stratę w wyniku COVID-19 z niektórych wymogów dot. maksymalnego czasu pracy 

pracownika (art. 15zf, str. 41 Ustawy) 

➢ Należności za bilety – zasady zwrotu środkóow za bilety kupione na 

imprezy/eventy/koncerty, które nie odbyły się z powodu epidemii określa art. 15zp 

str. 48 Ustawy 

➢ Świadczenie postojowe – Dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą a także zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie 

lub innej umowy o świadczenie usług art. 15zq-15zz (str. 48-55 Ustawy) przewidują 

tzw. świadczenia postojowe, dodatkowo zwolnione z opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

➢ Dofinansowanie starosty – Na podstawie zawartej umowy starosta może przyznać 

przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. (art. 15zzb, art. 15zzc, str. 55-60 Ustawy) 

➢ Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – Na podstawie art. 15zzd (str. 60 Ustawy) 

Starosta może udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowej pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów działalności gospodarczej. 

➢ Przedłużenie terminu złożenia deklaracji podatkowej – Ustawa zwalnia z 

odpowiedzialności osoby, które złożyły deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu 

za 2019r. maksymalnie do 31 maja 2020r. ten sam termin dotyczy zapłaty należnego 

podatku dochodowego od osób fizycznych. (art. 15zzj, str. 67 Ustawy) 

➢ Terminy – Ustawa przewiduje zawieszenie z mocy prawa biegu terminów 

administracyjnych oraz sądowych (art. 15zzp art. 15zzr, str. 71-74 Ustawy) 
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➢ Należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania na rzecz Skarbu 

Państwa – Należności na rzecz Skarbu Państwa przypadające za okres stanu 

epidemii mogą być w całości lub w części umarzane przez starostę powiatu lub 

prezydenta miasta na prawach powiatu. (art. 15zzze, str. 77 Ustawy) 

➢ Zmiany umów kredytowych i pożyczek – Ustawa ogranicza możliwość 

niekorzystnej zmiany umów kredytowych i pożyczek dla przedsiębiorców art. 31f (str. 

84 Ustawy). 

➢ Umowy najmu lokali – ograniczenia dla wynajmujących co do możliwości 

rozwiązania umowy najmu lub zmiany wysokości czynszu wprowadzają art. 31s - art. 

31u strony 90-92 Ustawy 

➢ Możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne – Płatnik 

składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych może 

zwolnić się z płacenia składek należnych od 1 marca 2020r. do 31 maja 2020r. na 

podstawie art. 31zo-31zu (str. 96-100 Ustawy). 

➢ Obniżenie dochodu o poniesioną stratę – ustawa wprowadza (str. 104-105 

Ustawy) możliwość jednorazowego obniżenia dochodu lub przychodu z działalności 

gospodarczej o maksymalnie 5 000 000 zł (zmiana ustawy PIT). Podobny przepis 

dotyczy także osób prawnych (str. 109-110 Ustawy).  

➢ Zmienione zasady działania organóow spółek – ustawa wprowadza (str. 133-

137 Ustawy) możliwość zdalnego działania organów spółek kapitałowych nawet jeżeli 

takich zapisów brak w umowie spółki/statucie. 

 

Z poważaniem  

 

   Adam Kuźma    Maurycy Organa 
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