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Lublin, 22 kwietnia 2020 roku 

 

INFORMACJA 

 

dotyczy:  

wejścia w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

(Dz. U. z 2020, poz. 695, dalej: tarcza 2.0.) 

 

 

 Dnia 16 kwietnia 2020 roku została uchwalona tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. Co do 

zasady większość jej przepisów zaczęła obowiązywać dniem następującym po publikacji, 

czyli od 18 kwietnia. Tarcza antykryzysowa 2.0. pozwala na uruchomienie pomocy przez 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polski Fundusz Rozwoju - chodzi o 

doprecyzowanie przepisów o tarczy finansowej, która jednocześnie zmienia ustawę z 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem COVID‑19 (dalej: Ustawa 

COVID-19).  

  

 Niniejsza Informacja ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które weszły 

w życie po uchwaleniu tarczy antykryzysowej 2.0. 

 

ZASTRZEŻENIA: 

- Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.  

- Stan prawny aktualny na dzień 22 kwietnia 2020 roku. 

 

 

Poniżej, najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. 
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PRZEDMIOT ZMIAN OPIS ZMIAN PODSTAWA 

PRAWNA 

ZWOLNIENIA Z ZUS 

DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

• Zgodnie z nowelizacją płatnik składek, który na dzień 29 

lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 

do 49 ubezpieczonych, może ubiegać się o 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, należnych za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.  

• Zwolnieniem będzie objęte 50 proc. łącznej kwoty 

nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w 

deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.  

• W przypadku osób prowadzących działalność 

gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 

osób zwolnienie za marzec będzie można również 

uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. 

• Ze zwolnienia mogą też skorzystać spółdzielnie 

socjalne bez względu na liczbę zatrudnianych osób. 

art. 73 pkt 65-

67 tarczy 2.0. 

(nowelizujący 

art. 31 zo 

Ustawy 

COVID-19) 
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POSTOJOWE DLA 

SAMOZATRUDNIONYCH 

• Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy w 

postaci tzw. świadczenia postojowego dla 

przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy 

cywilnoprawne -  dotychczas było ono jednorazowe i 

wynosiło 2080 zł. Za sprawą nowelizacji świadczenie 

będzie mogło być wypłacone: ponownie, ale nie więcej 

niż trzy razy, czyli w sumie można otrzymać 6 240 zł. 

Kolejny raz zostanie wypłacone na podstawie 

oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już 

wcześniej świadczenie postojowe, po raz kolejny zostanie 

wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po 

miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia 

postojowego. 

• Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia 

postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub 

osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja 

materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie 

uległa poprawie - wówczas trzeba było wykazać 15 

procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku. 

• W przypadku świadczeń postojowych dla osób 

prowadzących działalność przyznawanych po raz 

pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski 

zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie 

obowiązywał limit przychodu. Dotychczas nie mogli 

skorzystać z niego samozatrudnienie, którzy mieli 

przychody wyższe od 300 proc. przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłoszonego przez prezesa GUS (ok. 15 tysięcy złotych).  

• W przypadku świadczeń postojowych dla osób 

realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych 

po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek 

wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak 

dotychczas przed 1 lutego. 

art. 73 pkt 34-

37 tarczy 2.0. 

(nowelizujący 

art. 15 zq 

Ustawy 

COVID-19) 
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ZMIANY DLA 

PRACODAWCÓW I 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

• Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy- jest to 

jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów 

mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność 

gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka w 

wysokości 5 tys. zł, przyznawana na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z 

możliwością umorzenia pod warunkiem, że 

przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

 

• Szkolenia BHP: umożliwiono przeprowadzanie szkoleń 

wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w trakcie trwania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, czyli 

obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju 

ekonomicznego. Krąg odbiorców poszerzono m.in. o 

organizacje pozarządowe czy państwowe osoby prawne w 

rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wyłączono 

stosowanie art. 13 pkt 2 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, co 

oznacza, że usunięto gwarancje zatrudnienia dla 

pracowników po skorzystaniu przez pracodawców z 

dofinansowania.  

art. 73: 

 

• pkt 40 tarczy 

2.0. 

(nowelizujący 

art. 15 zzd 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

• pkt 16 tarczy 

2.0. (dodający 

art. 12 e do 

Ustawy 

COVID-19) 

 

• pkt 20 tarczy 

2.0. 

(nowelizujący 

art. 15 g 

Ustawy 

COVID-19) 
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ZMIANY W 

PODATKACH 

• Zmiany w podatku od nieruchomości - z przepisów 

wynika, że w uchwale rada gminy będzie mogła 

wprowadzić również zwolnienia od podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli 

organizacjom pozarządowym (nie tylko firmom), których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

 

• Zmiany w CIT i dokumentowaniu cen transferowych - 

przedłużony do 30 września 2020 r. został termin do 

sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych 

oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen 

rynkowych w przypadku podmiotów, których rok 

podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 

grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 

r. Więcej czasu jest także na dołączenie grupowej 

dokumentacji cen transferowych. Zmiany dodatkowo 

objęły także podatkowe grupy kapitałowe. Podatnik 

będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 

2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku 

rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa 

status podatkowej grupy kapitałowej. 

 

• Zmiany dla podatników PIT - 1 proc. podatku można 

przekazać w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 

czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 

• art. 73 pkt 25 

tarczy 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• art. 20 tarczy 

2.0., art. 73 

pkt 63 tarczy 

2.0. 

(nowelizujący 

art. 31z 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

 

• art. 19 tarczy 

2.0. 
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ZMIANY DLA 

SAMORZĄDÓW I 

OBYWATELI 

• Możliwość przeniesienia pracownika samorządowego 

do jednostki pomocy społecznej: tarcza antykryzysowa 

2.0., wprowadza zapis, że w czasie epidemii, pracownika 

samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego 

zgodą, do wykonywania innej pracy w jednostkach 

pomocy społecznej m.in. powiatowym centrum pomocy 

rodzinie czy ośrodku pomocy społecznej. Okres 

wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia odwołania epidemii. 

 

• Wydawanie poleceń przez wojewodę: ustawa 

wprowadza zapis, że wojewoda może wydawać polecenia 

obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 

działające w województwie, państwowe osoby prawne, 

organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby 

prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych 

poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje 

właściwego ministra. Podmiotom tym może również 

wydać polecenie Prezes Rady Ministrów z własnej 

inicjatywy. Polecenia wojewody i premiera są wydawane 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze 

decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz 

nie wymagają uzasadnienia. 

 

• Tarcza 2.0. przewiduje, że wstrzymanie rozpoczęcia i 

zawieszenie biegu terminów nie będzie dotyczyło m.in. 

opiniowania i uzgadniania projektu studium, projektu 

planu miejscowego. Nie będzie też wstrzymania 

opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji, 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

• art. 73 pkt 50 

tarczy 2.0. 

(dodający art. 

15 zzz (1) do 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

 

• art. 73 pkt 10 

tarczy 2.0. 

(nowelizujący 

art. 11 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• art. 73 pkt 46 

tarczy 2.0. 

(nowelizujący 

art. 15 zzs 

Ustawy 

COVID-19) 
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OCHRONA ZDROWIA • Wprowadzono zmiany w art. 142 i 155 ustawy z 27.08.2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych mające na celu upowszechnienie 

elektronicznego sposobu podpisywania dokumentów (oferty, 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) w relacji 

świadczeniodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, przez 

dopuszczenie zastosowania podpisu zaufanego i osobistego, 

składanych przy wykorzystaniu odpowiednio profilu 

zaufanego oraz elektronicznej warstwy dowodu osobistego. 

 

• Zgodnie z wprowadzonym do Ustawy COVID-19 art. 

15zzzzzi, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski 

żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych 

stanów, zachowują ważność: zaświadczenia o ukończeniu 

kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i 

uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i 

uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika. 

 

• Do Ustawy COVID-19 dodano art. 7f, zgodnie z którym w 

przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii: 

1) okres akredytacji, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z 

15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, kończący się 

w okresie ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się na 

okres 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni; 

2) postępowania akredytacyjne, o których mowa w art. 59 

ust. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ulegają 

zawieszeniu z mocy prawa na okres ogłoszenia danego stanu 

oraz do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

art. 36 tarczy 

2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• art. 73 pkt 57 

tarczy 2.0. 

(dodający art. 

15 zzzzzi do 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

 

 

• art. 73 pkt 6 

tarczy 2.0. 

(dodający art. 

7 f do Ustawy 

COVID-19) 
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 • Zgodnie z dodanym do Ustawy COVID-19 art. 15zzzzn, 

uprawnienia: 

1) inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w 

art. 7 ust. 3 lub 5 ustawy z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe; 

2) do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie 

dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej 

– których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w 

okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują 

ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu 

terminu ich ważności. 

 

• Na podstawie art. 73 pkt 6 tarczy antykryzysowej 2.0. w 

Ustawie COVID-19 dodano art. 7g, zgodnie z którym 

wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do 

stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem 

poza szpitalem. Wykonywanie ww. zadania następuje na 

podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez 

właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

wojewoda. Środki, o których mowa powyżej, 

uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w środki 

ochrony indywidualnej stosowane w przypadku 

wykonywania czynności stwierdzania zgonu osoby 

zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS- CoV-2 

(COVID-19), określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 31.01.1959 r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

• art. 73 pkt 57 

tarczy 2.0. 

(dodający art. 

15 zzzzn do 

Ustawy 

COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• art. 73 pkt 6 

tarczy 2.0. 

(dodający art. 

7 g do Ustawy 

COVID-19) 
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INFORMACJE DODATKOWE: 

- w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się konkursów ofert i 

rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem konkursów ofert i rokowań dotyczących 

świadczeń opieki zdrowotnej z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16 tej ustawy (art. 73 pkt 

4 tarczy 2.0.), 

- konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. 

zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostają od tego dnia 

zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w 

konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 74 tarczy 2.0.), 

- zmiana Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) w zakresie 

podejmowania określonych uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 15 tarczy 2.0.), 

- zmiana Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. 

zm.) w zakresie m.in. podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu 

(art. 29 tarczy 2.0.), 

- zmiany w zakresie udostępniania danych z ewidencji z ludności (art. 47 tarczy 2.0.). 
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