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Pracodawca będący 
zakładem aktywności 
zawodowej 

Rekompensata wypłaconego 
wynagrodzenia pracownikom 
niepełnosprawnym (art. 29 ust. 1 pkt 
1 ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych), pokrywanego 
ze środków pochodzących z 
działalności wytwórczej lub 
usługowej zakładu aktywności 
zawodowej lub innych źródeł, w 
części proporcjonalnej do 
występującej w danym miesiącu 
liczby dni przestoju w działalności 
zakładu aktywności zawodowej lub 
zmniejszenia przychodu z tej 
działalności. 

Wniosek o rekompensatę (treść i 
wymagane dokumenty, uzasadnienie 
wniosku - art. 15a ust. 3 i 4) 
 
- rekompensatę wypłaca się w 
terminie 14 dni od dnia złożenia 
kompletnego wniosku o 
rekompensatę 
 
- Prezes Zarządu PFRON wydaje 
decyzję o: 1) wysokości 
rekompensaty, gdy ustalona przez 
PFRON kwota rekompensaty jest 
inna niż określona we wniosku, albo 
2) odmowie 

Wniosek do właściwego 
ze względu na siedzibę 
zakładu aktywności 
zawodowej oddziału 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Nie później niż w 
terminie 30 dni 
od dnia wypłaty 
wynagrodzeń 
pracownikom 

Art. 15a ustawy 
COVID-191 – z 
mocą od 
8.03.2020 r. 
 
- Przy 
rozpatrywaniu i 
rozstrzyganiu 
spraw przez 
PFRON stosuje się 
przepisy KPA 

Pracodawca, z którym 
zawarta została umowa 
o refundację (art. 12 
ust. 6 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy) 

Zachowanie prawa do refundacji w 
przypadku wypłaty młodocianemu 
pracownikowi wynagrodzenia , w 
całości lub w części, za okres 
zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy (w okresie czasowego 
ograniczenia lub zawieszenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty) 

Z mocy prawa   Art. 15f ustawy 
COVID-19 – z mocą 
od 12.03.2020 r. 

Przedsiębiorca2, 
organizacja 

1) Przyznanie świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy - wypłata ze 

Wniosek 
 

Wniosek do Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu 

[?] Art. 15g ustawy 
COVID-19 w 

                                                           
1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, 567 i 568) - „ustawa COVID-19” 
2 w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców 
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pozarządowa3oraz 
podmiot prowadzący 
działalność pożytku 
publicznego4 oraz 
państwowa osoba 
prawna5, u którego 
których wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych 

środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych świadczeń 
na dofinansowanie wynagrodzenia 
pracowników objętych przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym 
wymiarem czasu pracy 
 
2) Środki z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych na opłacanie składek 
na ubezpieczenia społeczne 
pracowników należnych od 
pracodawcy na podstawie ustawy z 
13.10.1998 o systemie ubezpieczeń 
społecznych od przyznanych ww. 
świadczeń 
 
- Oba powyższe wypłacane w 
okresach przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
(o których mowa w art. 2 ustawy z 
11.10.2013 o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy) 
 
- Przysługują przez łączny okres 3 
miesięcy przypadających od daty 
miesiąca złożenia wniosku 

- wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych 
 
- podmiot przedsiębiorca musi 
spełniać kryteria (z art. 3 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z 11.10.2013 o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy), 
z zastrzeżeniem, że 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. 
 
- podmioty mogą przedsiębiorca 
może otrzymać pomoc z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych wyłącznie w 
przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy 
w odniesieniu do tych samych 
pracowników w zakresie takich 
samych tytułów wypłat na rzecz 
ochrony miejsc pracy 
 
- Podmiot, który otrzymał wsparcie, 

Pracy (właściwego ze 
względu na siedzibę 
tego przedsiębiorcy 
podmiotu) 

brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.06 (zmiana 
weszła w życie z 
mocą od dnia 1 
kwietnia 2020 r.) 
 
Art. 114 Tarczy 2.0 
 
* Do umów o 
wypłatę świadczeń 
i środków, 
zawartych do dnia 
wejścia w życie 
Tarczy 2.0, stosuje 
się art. 15g ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
- Do wypłaty i 
rozliczania stosuje 
się odpowiednio 
przepisy art. 7–16 
ustawy z 
11.10.2013 o 
szczególnych 
rozwiązaniach 

                                                           
3 w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
4 tj. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
5 w rozumieniu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych 
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) – „Tarcza 2.0” 
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nie może wypowiedzieć umowy o 
pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie pobierania 
świadczeń (na podstawie ustawy 
COVID-19 z 31.03.2020 r.  był 
zobowiązany do utrzymania stanu 
zatrudnienia również w okresie do 3 
miesięcy po okresie pobierania 
świadczeń). 
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

związanych z 
ochroną miejsc 
pracy, z wyjątkiem 
art. 8 ust. 3 pkt 8 
oraz art. 13 pkt 2 
tej ustawy, oraz 
przepisy 
wykonawcze do 
tej ustawy 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 

Osoba prawna, 
jednostka organizacyjna 
nieposiadająca 
osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, lub 
osoba fizyczna, której 
przysługuje tytuł 
prawny do zabytku o 
statusie pomnika 
historii7 lub zabytku 
wpisanego na Listę 

Dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych przez tę 
osobę lub jednostkę organizacyjną, 
nieprzerwanie w okresie nie 
krótszym niż przez 3 miesiące 
bezpośrednio poprzedzające 
ogłoszenie stanu zagrożenia 
epidemicznego, którzy wykonują 
czynności zawodowe dotyczące 
zabytku lub infrastruktury z nim 
związanej. 
 

Na wniosek 
 
-Dofinansowanie przysługuje 
podmiotowi, jeżeli: 
1) na dzień ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego oraz na 
dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania zatrudnia co 
najmniej 50 pracowników; 
2) w następstwie ograniczeń 
związanych z ogłoszeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 

Wniosek do Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy 
 
- odmowa przyznania 
dofinansowania w 
formie decyzji 

 Art. 15ga ustawy 
COVID-19 dodany 
Tarczą 3.010 

                                                           
7 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 i 782) 
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dziedzictwa 
światowego8 

- Dofinansowanie obejmuje także 
osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę nakładczą, umowy o 
dzieło, umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące zlecenia. 
 
- Wynagrodzenie jest 
dofinansowywane ze środków 
Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych w 
wysokości do 80% wynagrodzenia 
brutto pracowników, nie więcej niż 
100% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę9 oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie społeczne, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy. 
 
- Dofinansowanie nie przysługuje do 
wynagrodzeń pracowników, których 
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek o 
dofinansowanie było wyższe niż 
300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego 

epidemii spadły dochody podmiotu 
uzyskiwane w związku z 
funkcjonowaniem zabytku (przez 
spadek dochodów podmiotu 
uzyskiwanych w związku z 
funkcjonowaniem zabytku rozumie 
się spadek nie mniej niż o 25% 
obliczony jako stosunek dochodów 
uzyskiwanych w związku z 
funkcjonowaniem zabytku z 
dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po 
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku o uzyskanie dofinansowania 
w porównaniu do dochodów z 
miesiąca poprzedniego. Za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych – 
w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego 
miesiąca kalendarzowego.); 
3) podmiot nie uzyskał ze środków 
publicznych dofinansowania do 
wynagrodzeń w odniesieniu do tych 
samych pracowników w zakresie 
takich samych tytułów wypłat. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) – 
„Tarcza 3.0” 
8 o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez 
Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190) 
9 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) 
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kwartału ogłaszanego przez Prezesa  
GUS na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku. 
 
- W odniesieniu do jednego zabytku 
dofinansowanie przysługuje 
jednemu podmiotowi. 

- Dofinansowanie przyznaje się 
jednokrotnie na okres od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
do dnia ustania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, 
nie dłużej jednak niż na 3 miesiące. 
 
- Wypłata dofinansowania w 
okresach miesięcznych. 

Obowiązany do 
wniesienia opłaty 
rocznej z tytułu 
użytkowania 
wieczystego  
 

Przedłużenie terminu na wniesienie 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego za rok 2020 do dnia 30 
czerwca 2020 
 
Dotyczy również opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego, 
której termin wniesienia (ustalony 
na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie 
trzecie ustawy z 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami na 
podstawie wniosku złożonego przed 
dniem 1 kwietnia 2020) upływa 
przed dniem 30 czerwca 2020 – 
przedłużenie terminu do dnia 30 
czerwca 2020 
 

Z mocy prawa   Art. 15j ust. 1, ust. 
3 ustawy COVID-
19 w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 

Możliwość przedłużenia terminu na 
wniesienie opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego za rok 
2020, nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2020 
 
Dotyczy również opłaty rocznej z 

Minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa może 
przedłużyć termin w drodze 
rozporządzenia 

  Art. 15j ust. 2, ust. 
4  ustawy COVID-
19 w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
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tytułu użytkowania wieczystego, 
której termin wniesienia (ustalony 
na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie 
trzecie ustawy z 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami) 
upływa przed dniem określonym w 
ww. rozporządzeniu  – przedłużenie 
terminu zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2020 

Przedsiębiorca 
+ organizacje 
pozarządowe11  i 
podmioty12 w zakresie, 
w którym prowadzą 
działalność pożytku 
publicznego. 

Wstrzymanie pobierania od 
przedsiębiorców: 1) wynagrodzeń 
dla organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi wynikających z 
umowy, której przedmiotem jest 
korzystanie z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych lub 
pobór wynagrodzenia za takie 
korzystanie, a wynagrodzenia te nie 
są określane jako wprost zależne od 
faktycznego przychodu lub dochodu 
tego podmiotu za świadczenie przez 
niego usług w danym okresie, 2) 
opłat abonamentowych (o których 
mowa w ustawie z 21.04.2005 o 
opłatach abonamentowych 

Z mocy prawa 
 
- jeśli spełniają warunki (art. 15l ust. 
2) 

  Art. 15l ustawy 
COVID-19 – z mocą 
od 8.03.2020 r. 

Właściciele albo 
armatorzy jachtów 
komercyjnych13 

Wsparcie ze środków budżetu 
państwa w części, w której 
dysponentem jest minister właściwy 

Na wniosek 
 
- Minister właściwy do spraw 

Minister właściwy do 
spraw gospodarki 
morskiej lub wybrany 

 Art. 15ma ustawy 
COVID-19 dodany 
Tarczą 3.0 

                                                           
11 w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
12 wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy 
13 o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) 



Zestawienie przygotowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 
 

Compendium Twoich praw   
co przysługuje przedsiębiorcy lub podatnikowi z powodu COVID-19 - stan na 16.05.2020 

7 
 
1116079_v_10 

Podmiot Przedmiot Tryb Adresat wniosku Terminy Podstawa prawna 

do spraw gospodarki morskiej. 
 
- W przypadku, gdy wykonywana 
przez te podmioty działalność14, nie 
może być kontynuowana w 
następstwie wystąpienia COVID-19. 
 
- Wsparcie finansowe może zostać 
przyznane na wycofanie jachtu 
komercyjnego z wykonywania 
aktualnie prowadzonej działalności 
poprzez jego zezłomowanie albo 
przystosowanie do wykonywania 
innej działalności15 

gospodarki morskiej określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki uzyskiwania wsparcia 
finansowego. 
 
- W Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej lub 
wybranego przez niego podmiotu 
ogłasza się informacje o programach, 
w ramach których następuje 
udzielenie wsparcia. 

przez niego podmiot 

Dłużnik ZUS, któremu 
odroczono termin 
płatności lub rozłożono 
na raty (art. 29 ust. 1 
ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń 
społecznych), dotyczący 
należności z tytułu 
składek należnych za 
okres od 1 stycznia 
2020r., na podstawie 
wniosku złożonego w 
okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo 
stanu epidemii albo w 
okresie 30 dni 

Brak naliczenia opłaty prolongacyjnej 
(o której mowa w 29 ust. 4 ustawy z 
13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych) 

Z mocy prawa  
 

  Art. 15zb ustawy 
COVID-19 –z mocą 
od 7.02.2020 r. 

                                                           
14 o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) 
15 działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 
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następujących po ich 
odwołaniu 

Strony umowy najmu, 
dzierżawy lub innej 
podobnej umowy, przez 
którą dochodzi do 
oddania do używania 
powierzchni handlowej 
w obiektach 
handlowych o 
powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 

„Wygaśnięcie wzajemnych 
zobowiązań stron umowy” w okresie 
obowiązywania zakazu prowadzenia 
działalności  

Z mocy prawa  
 
- pod warunkiem, że najemca złoży 
wynajmującemu bezwarunkową i 
wiążącą ofertę woli przedłużenia 
obowiązywania umowy na 
dotychczasowych warunkach o okres 
obowiązywania zakazu przedłużony 
o sześć miesięcy 

 Oferta powinna 
być złożona w 
okresie trzech 
miesięcy od dnia 
zniesienia zakazu. 

Art. 15ze ustawy 
COVID-19 

1) Osoba prowadząca 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą 
2) Osoba wykonująca 
„umowę 
cywilnoprawną” 
 
- jeżeli osoba nie 
podlega 
ubezpieczeniom 
społecznym z innego 
tytułu 
 
 

Świadczenie postojowe w wysokości 
(co do zasady) 80% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w 2020 r. nie więcej 
niż trzykrotnie 
 
  

Na wniosek 
 
- Gdy w następstwie wystąpienia 
COVID-19 doszło do przestoju w 
prowadzeniu działalności, 
odpowiednio przez osobę 
prowadzącą pozarolniczą działalność 
gospodarczą albo przez 
zleceniodawcę lub zamawiającego, z 
którymi została zawarta umowa 
cywilnoprawna. 
 
- Osobie prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą świadczenie 
postojowe przysługuje, jeżeli osoba 
rozpoczęła prowadzenie 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej przed dniem 1 
kwietnia1 lutego 2020 r. i: 1) nie 
zawiesiła prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej oraz jeżeli 
przychód z prowadzenia 

Wniosek składany do 
ZUS 
 
- Odmowa w formie 
decyzji 

Najpóźniej w 
terminie 3 
miesięcy od 
miesiąca, w 
którym został 
zniesiony 
ogłoszony stan 
epidemii 

Art. 15zq ustawy 
COVID-19w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
3.0Tarczą 2.0 – art. 
15zza ustawy 
COVID-19  
 
Art. 111 Tarczy 2.0 
 
* Przepisy art. 
15zq ust. 4 i ust. 5 
pkt ustawy COVID-
19  w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 stosuje się do 
wniosków o 
przyznanie 
świadczenia 
postojowego 
złożonych od dnia 
1 kwietnia 2020 r. 
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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; 2) zawiesiła prowadzenie 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej po dniu 31 stycznia 
2020 r. 
 
- Osobie wykonującej umowę 
cywilnoprawna świadczenie 
postojowe przysługuje, jeżeli: 1) 
umowa cywilnoprawna została 
zawarta przed dniem 1 kwietnia 
2020 r.; 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 GUS na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku. 

 
- Od decyzji o 
odmowie prawa 
do świadczenia 
postojowego 
przysługuje 
odwołanie do 
właściwego sądu 
w terminie i 
według zasad 
określonych w 
przepisach KPC dla 
postępowań w 
sprawach z 
zakresu 
ubezpieczeń 
społecznych. 
Przepisy art. 83 
ust. 5–7 i art. 83a 
ustawy z 
13.10.1998 o 
systemie 
ubezpieczeń 
społecznych 
stosuje się 
odpowiednio. 
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Mikroprzedsiębiorcy, 
mali oraz średni 
przedsiębiorcy 

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne 
 
- Od dnia złożenia wniosku  na Na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia 
wniosku 

Na wniosek 
 
- W przypadku spadku obrotów 
gospodarczych 
 
- Dofinansowanie jest wypłacane w 
okresach miesięcznych, po złożeniu 
przez przedsiębiorcę oświadczenia o 
zatrudnianiu w danym miesiącu 
pracowników objętych umową oraz 
kosztach wynagrodzeń każdego z 
tych pracowników i należnych od 
tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne 
 
- Przedsiębiorca nie może otrzymać 
dofinansowania w części, w której te 
same koszty zostały albo zostaną 
sfinansowane z innych środków 
publicznych. Wyjątek - pracodawca 
korzystający z dofinansowania do 
wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w części 
niepodlegającej dofinansowaniu na 
podstawie tej ustawy, może 
otrzymać dofinansowanie na 
podstawie ustawy COVID-19 w 
brzmieniu nadanym Tarczą 2.0. 
 
- Przedsiębiorca jest obowiązany do 

Wniosek do 
powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze 
względu na swoją 
siedzibę lub miejsce 
wykonywania pracy 
przez pracowników 
 
- Starosta zawiera 
umowę z przedsiębiorcą 
 
- Uznaniowość wyboru 
wniosków w ramach 
naboru (?) – starosta 
„może” przyznać na 
podstawie zawartej 
umowy 

W terminie 14 dni 
od dnia 
ogłoszenia 
naboru przez 
dyrektora 
powiatowego 
urzędu pracy 

Art. 15zzb ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 (zmiana weszła 
w życie z mocą od 
dnia 1 kwietnia 
2020 r.) 
Art. 15zze1 dodany 
Tarczą 3.0 
 
Art. 110 Tarczy 2.0 
 
* Do 
dofinansowań 
udzielonych do 
dnia wejścia w 
życie Tarczy 2.0, 
stosuje się art. 
15zzb  ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 
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utrzymania w zatrudnieniu 
pracowników objętych umową ze 
starostą jedynie przez okres, na 
który przyznane zostało 
dofinansowanie. 
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Przedsiębiorca będący 
osobą fizyczną 
niezatrudniający 
pracowników 

Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 
 
- Na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia 
wniosku 

Na wniosek 
 
- W przypadku spadku obrotów 
gospodarczych 
 
- Wypłacane w okresach 
miesięcznych, po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o 
prowadzeniu działalności w danym 
miesiącu, za który dofinansowanie 
jest wypłacane 
 
- Przedsiębiorca jest obowiązany do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres, na który 
przyznane zostało dofinansowanie 
 
- Przedsiębiorca nie może otrzymać 
dofinansowania w części, w której te 
same koszty prowadzenia 

Wniosek do 
powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze 
względu na miejsce 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
 
- Starosta zawiera 
umowę z przedsiębiorcą 
 
- Uznaniowość wyboru 
wniosków w ramach 
naboru (?) – starosta 
„może” przyznać na 
podstawie zawartej 
umowy 

W terminie 14 dni 
od dnia 
ogłoszenia 
naboru przez 
dyrektora 
powiatowego 
urzędu pracy 

Art. 15zzc ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 (zmiana weszła 
w życie z mocą od 
dnia 1 kwietnia 
2020 r.) 
 
Art. 110 Tarczy 2.0 
 
* Do 
dofinansowań 
udzielonych do 
dnia wejścia w 
życie Tarczy 2.0, 
stosuje się art. 
15zzc ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
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działalności gospodarczej zostały 
albo zostaną sfinansowane z innych 
środków publicznych 
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 

Mikroprzedsiębiorca, 
który prowadził 
działalność gospodarczą 
przed dniem 1 
kwietnia1 marca 2020 r. 

Jednorazowa pożyczka ze środków 
Funduszu Pracy na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 
- Do wysokości 5 tys. zł 

Na wniosek  
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Wniosek o pożyczkę do 
powiatowego urzędu 
pracy, właściwego ze 
względu na miejsce 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
 
- Starosta zawiera 
umowę z przedsiębiorcą 
 
- Uznaniowość wyboru 
wniosków w ramach 
naboru (?) – starosta 
„może” przyznać na 
podstawie zawartej 
umowy 

Po ogłoszeniu 
naboru przez 
dyrektora 
powiatowego 
urzędu pracy 

Art. 15zzd ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
3.0Tarczą 2.0 
 
Art. 117 Tarczy 2.0 
 
* Do pożyczek 
udzielonych do 
dnia wejścia w 
życie Tarczy 2.0, 
stosuje się art. 
15zzd ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 

Umorzenie ww. pożyczki wraz z Na wniosek Wniosek do starosty [?] Po 3 miesiącach Art. 15zzd ust. 7-8, 
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odsetkami 
 
- 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 
będzie prowadził działalność 
gospodarczą 
 
- Przychód z tytułu umorzenia 
pożyczki na ww. zasadach nie 
stanowi przychodu w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz przepisów o 
podatku dochodowym od osób 
prawnych 

 
- Oświadczenie o nie zmniejszeniu 
stanu zatrudnienia, że 
mikroprzedsiębiorca prowadził 
działalność gospodarczą przez okres 
3 miesięcy od dnia udzielenia 
pożyczki 
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 
- Brak uznaniowości, 
pożyczka wraz z 
odsetkami „podlega 
umorzeniu” 

od dnia 
udzielenia 
pożyczki [?] 

ust. 10 ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 117 Tarczy 2.0 
 
* Do pożyczek 
udzielonych do 
dnia wejścia w 
życie Tarczy 2.0, 
stosuje się art. 
15zzd ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 

Organizacja 
pozarządowa lub 
podmiot, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z 24.04.2003 o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne 
 
- Dofinansowanie obejmuje także 
osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę nakładczą lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o 
świadczenie usług, do której stosuje 
się przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące zlecenia. 
 

Na wniosek 
 
- W przypadku spadku przychodów z 
działalności statutowej 
 
- Obowiązane do utrzymania w 
zatrudnieniu pracowników objętych 
umową przez okres, na który zostało 
przyznane dofinansowanie 
 
- Wypłacane w okresach 
miesięcznych, po złożeniu 
oświadczenia o zatrudnianiu w 

Wniosek do 
powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze 
względu na swoją 
siedzibę 
 
- Starosta zawiera 
umowę z przedsiębiorcą 
organizacją 
pozarządową/podmiote
m 
 
- Uznaniowość wyboru 

W terminie 14 dni 
od dnia 
ogłoszenia 
naboru przez 
dyrektora 
powiatowego 
urzędu pracy 

Art. 15zze ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 (zmiana weszła 
w życie z mocą od 
dnia 1 kwietnia 
2020 r.) 
Art. 15zze1 dodany 
Tarczą 3.0 
 
Art. 110 Tarczy 2.0 
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- na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia 
wniosku 

danym miesiącu pracowników 
objętych umową oraz kosztach 
wynagrodzeń każdego z tych 
pracowników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne 
 
- Organizacja pozarządowa/podmiot 
nie może otrzymać dofinansowania 
w części, w której te same koszty 
zostały albo zostaną sfinansowane z 
innych środków publicznych. 
Wyjątek - pracodawca korzystający z 
dofinansowania do wynagrodzenia 
pracownika niepełnosprawnego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w części 
niepodlegającej dofinansowaniu na 
podstawie tej ustawy, może 
otrzymać dofinansowanie na 
podstawie ustawy COVID-19 w 
brzmieniu nadanym Tarczą 2.0. 
 
- W sprawach dotyczących udzielania 
wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, w szczególności 
zawierania i zmiany umów, podpis 
zaufany oraz podpis osobisty uznaje 
się za równoważne co do skutków 
prawnych z podpisem własnoręczny 
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

wniosków w ramach 
naboru (?) – starosta 
„może” przyznać na 
podstawie zawartej 
umowy 

* Do 
dofinansowań 
udzielonych do 
dnia wejścia w 
życie Tarczy 2.0, 
stosuje się art. 
15zze ustawy 
COVID-19  w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 58 i art. 76 
pkt. 9 Tarczy 3.0 
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Podmiot powierzający 
wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi / 
pracownik-
cudzoziemiec 

Wydłużenie okresu ważności 
zezwolenia na pracę (art. 88 ust. 1 
pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z 
20.04.2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy) ulega przedłużeniu do upływu 
30. dnia następującego po dniu 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego/stanu epidemii (tego 
ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni) 
 
- stosuje się odpowiednio do decyzji 
o przedłużeniu zezwolenia na pracę 
lub przedłużeniu zezwolenia na 
pracę sezonową 

Z mocy prawa  W przypadku 
przedłużenia 
okresu ważności 
zezwolenia na 
pracę (z mocy 
prawa) wniosek o 
przedłużenie 
zezwolenia (o 
którym mowa w 
art. 88a ust. 1a 
ustawy z 
20.04.2004 r. o 
promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach 
rynku pracy) 
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 
okresu ważności 
przedłużonego (z 
mocy prawa) 

Art. 15zzq ust. 1-2 
ustawy COVID-19  

Podmiot powierzający 
wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi / 
pracownik-

Wydłużenie prawa do wykonywania 
pracy na podstawie oświadczenia o 
powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, wpisanego do 

Z mocy prawa   Art. 15zzq ust. 3-4 
ustawy COVID-19 
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cudzoziemiec ewidencji oświadczeń (na podstawie 
art. 88z ust. 2 ustawy z 2.04.2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) do upływu 30 dnia 
następującego po dniu odwołania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego/stanu epidemii (tego 
ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni) 
 
- jeśli w oświadczeniu wskazano 
okres pracy, którego koniec 
przypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 

Cudzoziemiec Przedłużenie terminu do opuszczenia 
przez cudzoziemca terytorium RP (o 
którym mowa w art. 299 ust. 6 
ustawy z 12.12.2013 r. o 
cudzoziemcach) do upływu 30 dnia 
następującego po dniu odwołania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego/stanu epidemii (tego 
ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni) 

Z mocy prawa   Art. 15zzza ustawy 
COVID-19 
 

Cudzoziemiec Przedłużenie terminu dobrowolnego 
powrotu (o którym mowa w art. 315 
ust. 1 ustawy z 12.12.2013 r. o 
cudzoziemcach), który wypada w 
okresie zagrożenia 
epidemicznego/stanu epidemii, do 
upływu 30 dnia następującego po 
dniu odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego/stanu epidemii (tego 
ze stanów, który obowiązywał jako 

Z mocy prawa   Art. 15zzzb ustawy 
COVID-19 
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ostatni 

Przedsiębiorca - z 
wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorców 
oraz małych 
przedsiębiorców 

Poręczenia lub gwarancje spłaty 
kredytów zaciągniętych przez 
przedsiębiorców, z przeznaczeniem 
na zapewnienie płynności 
finansowej, udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (we 
własnym imieniu i na własny 
rachunek) 
 
- Poręczenie lub gwarancja obejmują 
nie więcej niż 80% pozostającej do 
spłaty kwoty kredytu objętego 
poręczeniem lub gwarancją 

Na wniosek Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

 Art. 15zzzd ustawy 
COVID-19 
 
Odpowiednio art. 
2b ust. 1 ustawy z 
8.05.1997 r. o 
poręczeniach i 
gwarancjach 
udzielanych przez 
Skarb Państwa 
oraz niektóre 
osoby prawne 

Zobowiązany do zapłaty 
należności z tytułu 
oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie 

Umorzenie w całości albo w części 
lub odroczenie lub rozłożenie na raty 
spłaty należności pieniężnych z 
tytułu gospodarowania 
nieruchomościami mające charakter 
cywilnoprawny (art. 12a ust. 1 
ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami) z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie, przypadające za 
okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 

Na wniosek  Przez starostę lub 
prezydenta miasta na 
prawach powiatu, 
wykonujących zadania z 
zakresu administracji 
rządowej 
 
- bez zgody wojewody 
- „mogą” być 
umarzane/odraczane/ro
zkładane na raty 

 Art. 15zzze ust. 1 
ustawy COVID-19  
 
Art. 12a ustawy z 
21.08.1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami 

Zobowiązany do zapłaty 
należności z tytułu 
oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie  

Odstąpienie od dochodzenia ww. 
należności 
 
- Brak ograniczenia kwotowego 
należności w wysokości  100 zł 
(wyłączenie stosowania art. 12a ust. 
4 ustawy z 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami) 

Na wniosek 
 
- Płynność finansowa zobowiązanego 
uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 

Starosta lub prezydent 
miasta na prawach 
powiatu wykonujący 
zadania z zakresu 
administracji rządowej 
 
- bez zgody wojewody 
- „może” odstąpić 

 Art. 15zzze ust. 2 i 
ust. 4 ustawy 
COVID-19 
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Zobowiązany do zapłaty 
należności z tytułu 
oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub 
użytkowaniem w 
odniesieniu do 
nieruchomości 
określonych w art. 60 
ust. 1 ustawy z 
21.08.1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami 

Odstąpienie od dochodzenia ww. 
należności 
 
- Brak ograniczenia kwotowego 
należności w wysokości  100 zł 
(wyłączenie stosowania art. 12a ust. 
4 ustawy z 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami) 

Na wniosek 
 
- Płynność finansowa zobowiązanego 
uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 

Minister właściwy do 
spraw budownictwa, 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa 
 
- „może” odstąpić 

 Art. 15zzze ust. 3 i 
ust. 4 ustawy 
COVID-19 
 

Zobowiązany do zapłaty 
należności o 
charakterze 
cywilnoprawnym 
przypadających 
jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej 
jednostkom 
organizacyjnym 
(wymienionym w art. 9 
pkt 3, 4 i 13 ustawy z 
27.08.2009 r. o 
finansach publicznych) 

Odstąpienie od dochodzenia 
należności 

Na wniosek 
 
- Płynność finansowa zobowiązanego 
uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 

Organ stanowiący 
jednostki samorządu 
terytorialnego  
 
- „może” 
- w drodze uchwały 

 Art. 15zzzf ustawy 
COVID-19 

Zobowiązany do zapłaty 
należności pieniężnych z 
tytułu oddania 
nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub 
użytkowanie jednostce 
samorządu 
terytorialnego lub jej 
jednostkom 

Umarzanie, odraczanie terminów 
spłaty lub rozkładanie na raty 
należności przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii 
 
- Do czasu określenia przez organ 
stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego zasad udzielania ulg 

Na wniosek 
 
- Płynność finansowa zobowiązanego 
uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 

Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta, 
Zarząd Powiatu albo 
Zarząd Województwa 

Do czasu podjęcia 
uchwały przez 
organ stanowiący 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

Art. 15zzzg ust. 1 
ustawy COVID-19 
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organizacyjnym 
(wymienionym w art. 9 
pkt 3, 4 i 13 ustawy z 
27.08.2009 r. o 
finansach publicznych) 

(o których mowa w art. 59 ust. 1 
ustawy z 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych) 

Zobowiązany do zapłaty 
należności o 
charakterze 
cywilnoprawnym 
przypadających 
jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej 
jednostkom 
organizacyjnym 
(wymienionym w art. 9 
pkt 3, 4 i 13 ustawy z 
27.08.2009 r. o 
finansach publicznych) 

Odstąpienie od dochodzenia 
należności do czasu podjęcia 
uchwały przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego  

Na wniosek 
 
- Płynność finansowa zobowiązanego 
uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 
 
 

Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta, 
Zarząd Powiatu albo 
Zarząd Województwa  
 
- „może” postanowić 

Do czasu podjęcia 
uchwały przez 
organ stanowiący 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

Art. 15zzzg ust. 2 
ustawy COVID-19 

Operatorzy w 
wojewódzkich, 
międzywojewódzkich i 
międzynarodowych 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym16 

Przekazanie środków finansowych za 
miesiące obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii oraz kolejne 3 miesiące po 
upływie miesiąca, w którym 
odwołano stan zagrożenia 
epidemicznego albo stan epidemii, 
na poziomie kwoty dotacji 
przedmiotowej z tytułu honorowania 
ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego rozliczonej za 
te same miesięczne okresy w roku 
poprzednim, pomniejszonej o 

Na wniosek 
 
- Organizator w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wniosku operatora, 
przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw transportu wniosek o 
przekazanie środków finansowych. 
 
- Minister właściwy do spraw 
transportu przekazuje w terminie 14 
dni od dnia przekazania środków 
finansowych operatorowi, 
właściwemu organizatorowi 
publicznego transportu zbiorowego 

Minister właściwy do 
spraw transportu 
(wniosek operatora w 
międzywojewódzkich i 
międzynarodowych 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym) 
albo właściwy 
organizator 
wojewódzkich 
przewozów 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym 

Operator 
przedkłada 
właściwemu 
organizatorowi 
publicznego 
transportu 
zbiorowego 
wniosek o 
rozliczenie 
środków 
finansowych na 
zasadach i w 
terminach 
wynikających z 

Art. 15zzzzl1, art.  
15zzzzl3, art.  
15zzzzl4 ustawy 
COVID-19 dodany 
Tarczą 3.0 – z 
mocą 
obowiązującą od 
dnia 1 kwietnia 
2020 r. 
 
Art. 76 pkt 8d 
Tarczy 3.0 

                                                           
16 o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 



Zestawienie przygotowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 
 

Compendium Twoich praw   
co przysługuje przedsiębiorcy lub podatnikowi z powodu COVID-19 - stan na 16.05.2020 

20 
 
1116079_v_10 

Podmiot Przedmiot Tryb Adresat wniosku Terminy Podstawa prawna 

przekazane operatorom środki 
dotacji przedmiotowej na 
finansowanie utraconych 
przychodów w związku ze 
stosowaniem ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów 
za te miesiące. 
 
- Środki przekazywane z budżetu 
państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy 
do spraw transportu, w celu 
sfinansowania rekompensaty17 
 
- Warunkiem udzielenia wsparcia 
jest niezmniejszenie wydatków 
planowanych przed dniem 13 marca 
2020 r. w budżecie właściwego 
organizatora w celu sfinansowania 
rekompensaty i przekazanie przez 
organizatora operatorowi 
rekompensaty w wysokości 
planowanej na ten dzień. 
 
- Łączna wysokość wsparcia 
operatorów, związana z 
przeciwdziałaniem COVID-19 nie 
może powodować przekroczenia 
wyniku finansowego netto 
określonego na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 

informacje o kwocie przekazanych 
operatorowi środków finansowych 
podlegających rozliczeniu w ramach 
umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
- Właściwy organizator publicznego 
transportu zbiorowego rozlicza 
przekazane operatorowi środki 
finansowe oraz przekazuje do 
ministra właściwego do spraw 
transportu informacje o rozliczeniu. 

(z którym ma podpisaną 
umowę operator w 
wojewódzkich 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym) 

umowy o 
świadczenie usług 
w zakresie 
publicznego 
transportu 
zbiorowego. 
 
- Zasady 
przekazywania i 
rozliczania 
środków 
finansowych 
stosuje się nie 
dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2020 
r. 

                                                           
17 w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy 
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dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w 
zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz 
uchylającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 
1107/70, dla całego okresu trwania 
obowiązującej umowy, wliczając w 
to również przyszłe wypłaty z jej 
tytułu. 

Operatorzy w 
wojewódzkich, 
międzywojewódzkich i 
międzynarodowych 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym18 

Przekazanie środków finansowych w 
celu sfinansowania rekompensaty19, 
za miesiące obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii oraz kolejne 3 
miesiące po upływie miesiąca, w 
którym odwołano stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii. 
 
- Środki finansowe pochodzą z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19. 
 
_ Wysokość przekazanych środków 
finansowych nie może przekroczyć 
różnicy pomiędzy nieosiągniętymi 
przez operatora, w danym miesiącu, 
z uwagi na przeciwdziałanie COVID-
19, przychodami ze sprzedaży oraz 
nieponiesionymi przez operatora w 
tym samym miesiącu kosztami 

Na wniosek 
 
- Minister „może” przekazać 
 
- Organizator w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wniosku operatora, 
przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw transportu wniosek o 
przekazanie środków finansowych. 
 
- Wartości przychodów oraz kosztów 
przekazują ministrowi właściwemu 
do spraw transportu odpowiednio 
operator w międzywojewódzkich i 
międzynarodowych przewozach 
pasażerskich w transporcie 
kolejowym oraz organizatorzy 
wojewódzkich przewozów 
pasażerskich w transporcie 
kolejowym wraz z wnioskiem o 
przekazanie środków finansowych. 

Minister właściwy do 
spraw transportu 
(wniosek operatora w 
międzywojewódzkich i 
międzynarodowych 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym) 
albo właściwy 
organizator 
wojewódzkich 
przewozów 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym 
(z którym ma podpisaną 
umowę operator w 
wojewódzkich 
przewozach 
pasażerskich w 
transporcie kolejowym) 

Operator 
przedkłada 
właściwemu 
organizatorowi 
publicznego 
transportu 
zbiorowego 
wniosek o 
rozliczenie 
środków 
finansowych na 
zasadach i w 
terminach 
wynikających z 
umowy o 
świadczenie usług 
w zakresie 
publicznego 
transportu 
zbiorowego. 
 

Art. 15zzzzl2, art. 
15zzzzl1 ust. 3-9, 
art.  15zzzzl3, art.  
15zzzzl4 ustawy 
COVID-19 dodany 
Tarczą 3.0 – z 
mocą 
obowiązującą od 
dnia 1 kwietnia 
2020 r. 
 
Art. 76 pkt 8d 
Tarczy 3.0 

                                                           
18 o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
19 w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy 



Zestawienie przygotowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 
 

Compendium Twoich praw   
co przysługuje przedsiębiorcy lub podatnikowi z powodu COVID-19 - stan na 16.05.2020 

22 
 
1116079_v_10 

Podmiot Przedmiot Tryb Adresat wniosku Terminy Podstawa prawna 

operacyjnymi, z tytułu ograniczonej, 
z uwagi na przeciwdziałanie COVID-
19, pracy eksploatacyjnej. 
 
- Wysokość wsparcia pomniejsza się 
o wsparcie udzielone na poziomie 
kwoty dotacji przedmiotowej z 
tytułu honorowania ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów. 
 
- Warunkiem udzielenia wsparcia 
jest niezmniejszenie wydatków 
planowanych przed dniem 13 marca 
2020 r. w budżecie właściwego 
organizatora w celu sfinansowania 
rekompensaty i przekazanie przez 
organizatora operatorowi 
rekompensaty w wysokości 
planowanej na ten dzień. 
 
- Łączna wysokość wsparcia 
operatorów, związana z 
przeciwdziałaniem COVID-19 nie 
może powodować przekroczenia 
wyniku finansowego netto 
określonego na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w 
zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz 
uchylającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 

 
- Minister właściwy do spraw 
transportu przekazuje w terminie 14 
dni od dnia przekazania środków 
finansowych operatorowi, 
właściwemu organizatorowi 
publicznego transportu zbiorowego 
informacje o kwocie przekazanych 
operatorowi środków finansowych 
podlegających rozliczeniu w ramach 
umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
- Właściwy organizator publicznego 
transportu zbiorowego rozlicza 
przekazane operatorowi środki 
finansowe oraz przekazuje do 
ministra właściwego do spraw 
transportu informacje o rozliczeniu. 

- Zasady 
przekazywania i 
rozliczania 
środków 
finansowych 
stosuje się nie 
dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2020 
r. 
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1107/70, dla całego okresu trwania 
obowiązującej umowy, wliczając w 
to również przyszłe wypłaty z jej 
tytułu. 

Najemca lokalu Przedłużenie obowiązywania umowy 
najmu lokalu, której czas 
obowiązywania upływa po dniu 
wejścia w życie Ustawy a przed 
30.06.2020 r.,  do dnia 30 czerwca 
2020 r., na warunkach 
dotychczasowych 
 
- umowa najmu zawarta przed 
dniem wejścia w życie Ustawy 

Oświadczenie woli najemcy 
przedłużenia umowy na warunkach 
dotychczasowych – przedłużenie 
następuje wtedy z mocy prawa 
 
Wyjątki: m.in. w wypadku zwłoki z 
zapłatą czynszu, używanie lokalu w 
sposób sprzeczny z umową lub jego 
przeznaczeniem 

Oświadczenie składa się 
wynajmującemu 

Najpóźniej w dniu 
upływu czasu 
obowiązywania 
umowy najmu 

Art. 31s ustawy 
COVID-19 

Płatnik  składek, który 
na dzień 29.02.2020 r. 
zgłosił do ubezpieczeń 
społecznych mniej niż 
10 ubezpieczonych 
jeżeli był zgłoszony jako 
płatnik składek: 1) przed 
dniem 1 lutego 2020 r. i 
na dzień 29 lutego 2020 
r., 2) w okresie od dnia 
1 lutego 2020 r. do dnia 
29 lutego 2020 r. i na 
dzień 31 marca 2020 r., 
3) w okresie od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia 
31 marca 2020 r. i na 
dzień 30 kwietnia 2020 
r. - zgłosił do 
ubezpieczeń 
społecznych mniej niż 

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 
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten 
okres 
 
- Przychody z tytułu zwolnienia z 
obowiązku opłacania należności z 
tytułu ww. składek nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz przepisów o podatku 

Na wniosek 
 
- Jeżeli płatnik był zgłoszony jako 
płatnik składek przed dniem 1 lutego 
2020 r. 
 
- W przypadku osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność i osoby z nią 
współpracującej zwolnieniu z 
obowiązku opłacania podlegają 
należności z tytułu składek ustalone 
od obowiązującej ją najniższej 
podstawy wymiaru tych składek 
 
- Ww. ograniczenie stosuje się 
odpowiednio do osoby wykonującej 
pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia, innej 
umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 
terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 
rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od 
terminu, w którym 

Nie później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 
opłacania 
należności z 
tytułu składek jest 
przesłanie 
deklaracji 
rozliczeniowych 
lub imiennych 
raportów 
miesięcznych 
należnych za 
marzec, kwiecień 
i maj 2020 r. nie 
później niż do 

Art. 31zo ust. 1 i 
ust. 4, ust. 5, ust. 6 
art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0  
 
Art. 31zo ust. 7 
dodany Tarczą 3.0 
 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
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10 ubezpieczonych* 
 
- liczbę ubezpieczonych 
oblicza się nie 
uwzględniając 
ubezpieczonych 
będących pracownikami 
młodocianymi 
 
* W przypadku gdy 
płatnik składek zgłosił 
do ubezpieczeń 
społecznych wyłącznie 
pracowników 
młodocianych, 
obowiązuje zwolnienie 
na tych zasadach bez 
względu na liczbę 
ubzepieczonych 
 
 

dochodowym od osób prawnych 
 
* Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. 
także wówczas gdy należności te 
zostały opłacone. Opłacone 
należności z tytułu składek podlegają 
zwrotowi na zasadach określonych w 
art. 24 ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych 

stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia i osoby z nią 
współpracującej, dla której 
podstawę wymiaru składek stanowi 
zadeklarowana kwota 

powinna być opłacona 
składka za ostatni 
miesiąc wskazany we 
wniosku o zwolnienie z 
opłacania składek 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
- ZUS informuje o 
zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

dnia 30 czerwca 
2020 r., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 

Płatnik składek, jeżeli 
był zgłoszony jako 
płatnik składek: 1) przed 
dniem 1 lutego 2020 r. i 
na dzień 29 lutego 2020 
r., 2) w okresie od dnia 
1 lutego 2020 r. do dnia 
29 lutego 2020 r. i na 
dzień 31 marca 2020 r., 
3) w okresie od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia 
31 marca 2020 r. i na 
dzień 30 kwietnia 2020 

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., w wysokości 50% łącznej 
kwoty należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 

Na wniosek 
 
- W przypadku osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność i osoby z nią 
współpracującej zwolnieniu z 
obowiązku opłacania podlegają 
należności z tytułu składek ustalone 
od obowiązującej ją najniższej 
podstawy wymiaru tych składek 
 
- Ww. ograniczenie stosuje się 
odpowiednio do osoby wykonującej 
pracę na podstawie umowy 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 
terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 
rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 

Nie później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 
opłacania 
należności z 
tytułu składek jest 
przesłanie 
deklaracji 
rozliczeniowych 

Art. 31zo ust. 1a i  
ust. 4, ust. 5, ust. 
6, art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
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r. - zgłosił do 
ubezpieczeń 
społecznych od 10 do 49 
ubezpieczonych 
 
- liczbę ubezpieczonych 
oblicza się nie 
uwzględniając 
ubezpieczonych 
będących pracownikami 
młodocianymi 
 

rozliczeniowej złożonej za dany 
miesiąc 
 
- Przychody z tytułu zwolnienia z 
obowiązku opłacania należności z 
tytułu ww. składek nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
 
* Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. 
także wówczas gdy należności te 
zostały opłacone. Opłacone 
należności z tytułu składek podlegają 
zwrotowi na zasadach określonych w 
art. 24 ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej 
umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia i osoby z nią 
współpracującej, dla której 
podstawę wymiaru składek stanowi 
zadeklarowana kwota 

składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– 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 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
- ZUS informuje o 
zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

lub imiennych 
raportów 
miesięcznych 
należnych za 
marzec, kwiecień 
i maj 2020 r. nie 
później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 

Płatnik składek, będący 
spółdzielnią socjalną, 
jeżeli był zgłoszony jako 
płatnik składek przed 
dniem 1 kwietnia 
2020 r. 

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

Na wniosek 
 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 
terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 
rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 

Nie później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 
opłacania 
należności z 
tytułu składek jest 

Art. 31zo ust. 1b, 
art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
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2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten 
okres 
 
- Przychody z tytułu zwolnienia z 
obowiązku opłacania należności z 
tytułu ww. składek nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
 
* Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. 
także wówczas gdy należności te 
zostały opłacone. Opłacone 
należności z tytułu składek podlegają 
zwrotowi na zasadach określonych w 
art. 24 ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych 

ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– 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 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
- ZUS informuje o 
zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

przesłanie 
deklaracji 
rozliczeniowych 
lub imiennych 
raportów 
miesięcznych 
należnych za 
marzec, kwiecień 
i maj 2020 r. nie 
później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 
 

Płatnik składek, będący 
osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność 
(art. 8 ust. 6 ustawy z 
13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń 
społecznych), 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych* należności z tytułu 
składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
oraz wypadkowe, dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Na wniosek  
 
- Jeżeli płatnik prowadził działalność 
przed 1 lutego 2020 dniem 1 
kwietnia 2020 r. 
 
- Przychód z tej działalności w 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 
terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 

Nie później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 

Art. 31zo ust. 2 i 
ust. 4,  
art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
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opłacający składki 
wyłącznie na własne 
ubezpieczenia 
społeczne lub 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 
należne za okres od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 
 
- Należności z tytułu składek 
ustalone od obowiązującej ją 
najniższej podstawy wymiaru tych 
składek 
 
- Przychody z tytułu zwolnienia z 
obowiązku opłacania należności z 
tytułu ww. składek nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
 
* Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. 
także wówczas gdy należności te 
zostały opłacone. Opłacone 
należności z tytułu składek podlegają 
zwrotowi na zasadach określonych w 
art. 24 ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych 

rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
uzyskany w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek (o 
którym mowa w art. 31zp ust. 1) nie 
był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 r. 
 
- W przypadku osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność zwolnieniu z 
obowiązku opłacania podlegają 
należności z tytułu składek ustalone 
od obowiązującej ją najniższej 
podstawy wymiaru tych składek 

rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– 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 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
-ZUS informuje o 
zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

opłacania 
należności z 
tytułu składek 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., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 

Płatnik składek, będący 
osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność 
(art. 8 ust. 6 ustawy z 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych* należności z tytułu 
składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Na wniosek  
 
- Jeżeli płatnik prowadził działalność 
przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 

Nie później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 

Art. 31zo ust. 2a 
ustawy COVID-19 
dodany Tarczą 3.0 
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13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń 
społecznych), 
opłacający składki 
wyłącznie na własne 
ubezpieczenia 
społeczne lub 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

oraz wypadkowe, dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 
należne za okres od dnia 1 kwietnia 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 
 
*Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za kwiecień i maj 
2020 r. także wówczas, gdy 
należności te zostały opłacone. 
Opłacone należności z tytułu składek 
podlegają zwrotowi na zasadach 
określonych w art. 24 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych 

 
- Jeżeli: 1) 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, był wyższy niż 
300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej 
w 2020 r. oraz 2) dochód 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 7000 zł. 

terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 
rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– 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 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
-ZUS informuje o 
zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 
opłacania 
należności z 
tytułu składek jest 
przesłanie 
deklaracji 
rozliczeniowych 
lub imiennych 
raportów 
miesięcznych 
należnych za 
kwiecień i maj 
2020 r. nie 
później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

Art. 69 Tarczy 3.0 
 
Art. 31zo ust. 4,  
art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 

Płatnik składek, będący Zwolnienie z obowiązku opłacenia Na wniosek  Zakład Ubezpieczeń Nie później niż do Art. 31zo ust. 2b 
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przedsiębiorcą i osobą 
fizyczną, podejmujący 
działalność gospodarczą 
po raz pierwszy albo 
podejmujący ją 
ponownie po upływie co 
najmniej 60 miesięcy od 
dnia jej ostatniego 
zawieszenia lub 
zakończenia i nie 
wykonujący jej na rzecz 
byłego pracodawcy20, 
opłacający składki 
wyłącznie na własne 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

nieopłaconych* należności z tytułu 
składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne za okres 
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 
maja 2020 r. 
 
- Należności z tytułu składek 
ustalone od obowiązującej ją 
najniższej podstawy wymiaru tych 
składek 
 
*Zwalnia się z obowiązku opłacenia 
należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za kwiecień i maj 
2020 r. także wówczas, gdy 
należności te zostały opłacone. 
Opłacone należności z tytułu składek 
podlegają zwrotowi na zasadach 
określonych w art. 24 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
 

 
- Jeżeli płatnik prowadził działalność 
przed dniem 1 kwietnia 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:  
 
1) nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 r. 
albo 
2) był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 r. 
oraz dochód 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 7000 zł. 

Społecznych 
 
- ZUS zwalnia w 
terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia 
przesłania deklaracji 
rozliczeniowej lub 
imiennych raportów 
miesięczny należnych za 
ostatni miesiąc 
wskazany we wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku 
gdy płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich składania 
– 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 
 
- Należności z tytułu 
składek znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania 
składek 
 
-ZUS informuje o 

dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
- Warunkiem 
zwolnienia z 
obowiązku 
opłacania 
należności z 
tytułu składek jest 
przesłanie 
deklaracji 
rozliczeniowych 
lub imiennych 
raportów 
miesięcznych 
należnych za 
kwiecień i maj 
2020 r. nie 
później niż do 
dnia 30 czerwca 
2020 r., chyba że 
płatnik składek 
zwolniony jest z 
obowiązku ich 
składania 

ustawy COVID-19 
dodany Tarczą 3.0 
 
Art. 31zo ust. 4 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
3.0 
 
Art. 69 Tarczy 3.0 
 
Art. 31zo ust. 4,  
art. 31zp i n. 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
 
Art. 113 Tarczy 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 

                                                           
20 tj. przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
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zwolnieniu 
- Odmowa zwolnienia 
następuje w drodze 
decyzji 

administracyjnymi 

Płatnik składek Odstąpienie od pobierania odsetek 
za zwłokę (o których mowa w art. 23 
ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych) 
od należności z tytułu składek 
należnych za okres przypadający po 
dniu 31 grudnia 2019 r. 

Na wniosek Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
- „może” odstąpić 
- ZUS informuje o 
odstąpieniu w terminie 
30 dni od dnia złożenia 
kompletnego wniosku 
- Odmowa odstąpienia 
następuje w drodze 
decyzji. Od decyzji 
przysługuje prawo do 
wniesienia wniosku do 
Prezesa ZUS o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, na 
zasadach dotyczących 
decyzji wydanej w 
pierwszej instancji przez 
ministra. 

W terminie 
obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego 
albo stanu 
epidemii albo w 
okresie 30 dni 
następujących po 
ich odwołaniu 

Art. 31zy(10) 
ustawy COVID-19 
dodany Tarczą 2.0 
 
Do wniosku 
stosuje się 
odpowiednio 
przepisy KPA  
dotyczące 
odwołań od 
decyzji oraz 
ustawy z 
30.08.2002 r. – 
Prawo o 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 
 

Płatnicy w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 
będący pracodawcami, 
zatrudniający osoby 
fizyczne na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
lub wypłacający osobom 

Przedłużenie terminu wpłacenia na 
rzecz organu podatkowego do dnia 1 
czerwca 2020 r. zaliczek na podatek 
pobranych w marcu i kwietniu 2020 
od przychodów ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej lub spółdzielczego 
stosunku pracy oraz od zasiłków 

Wpłata zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 
dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika) 

Do 1 czerwca 
2020 r. 

Art. 52o ustawy 
PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r.21 

                                                           
21 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz. U. 2020, poz. 568) – „ustawa COVID-19 z 31.03.2020 r.” 
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fizycznym dywidendy, 
odsetki, itd. 

pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego wypłacanych przez 
płatników będących pracodawcami,  
jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 
 
To samo dotyczy płatników 
zatrudniających  osoby fizyczne na 
podstawi umów cywilnoprawnych 
lub wypłacających osobom fizycznym 
dywidendy, odsetki, itd. 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych oraz 
podatnicy tego podatku 
zobowiązani do płacenia 
daniny solidarnościowej 

Wyłączenie odpowiedzialności 
karnoskarbowej w przypadku:  
1) złożenia zeznania o wysokości 
dochodu osiągniętego (straty 
poniesionej) za 2019 r.,  
2) złożenia deklaracji o wysokości 
daniny solidarnościowej oraz 
wpłacenia tej daniny 
- w terminie 1 maja -31 maja1 
czerwca 2020 r.  
(wszelkie inne konsekwencje, jak 
odsetki za zwłokę od zaległości 
podatkowych jednak pozostają); 
 
Minister Finansów może jednak 
wydać rozporządzenie w sprawie 
zaniechania poboru odsetek za 
zwłokę od niewpłaconej w terminie 
daniny solidarnościowej, określając 
w szczególności zakres terytorialny 
zaniechania, okres, w którym 
następuje zaniechanie, i grupy 

Złożenie organowi podatkowemu 
zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) za 2019 
oraz wpłacenie należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych po 
upływie terminu na jego złożenie, 
nie później jednak niż w terminie do 
dnia 31 maja1 czerwca 2020 r. jest 
równoznaczne ze złożeniem przez 
podatnika podatku dochodowego od 
osób fizycznych zawiadomienia o 
popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego (czynny żal). 
 
- Równoznaczne z ze złożeniem 
zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego jest 
złożenie deklaracji o wysokości 
daniny solidarnościowej oraz 
wpłacenia tej daniny w ww. 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy 

Do dnia 31 maja1 
czerwca 2020 r. 

Art. 15zzj, art. 
15za ust. 3 ustawy 
COVID-19 w 
brzmieniu 
nadanym Tarczą 
3.0 
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obowiązanych, których dotyczy 
zaniechanie, mając na względzie 
okres obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii w związku z COVID-19 oraz 
skutki nimi wywołane. 

terminie. 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 

Przedłużenie terminu złożenia 
zeznania o wysokości dochodu 
osiągniętego (straty poniesionej) w 
roku podatkowym, który zakończył 
się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 
do dnia 31 stycznia 2020 r. i terminu 
wpłaty należnego podatku 
wykazanego w tym zeznaniu 

Złożenie zeznania o wysokości 
dochodu osiągniętego (straty 
poniesionej) do dnia 31 maja 2020 r. 
i wpłacenie należnego podatku 
wykazanego w tym zeznaniu; 
Dla podmiotów osiągających 
wyłącznie przychody wolne od 
podatku i dla podmiotów 
osiągających co najmniej 80% 
przychodów z działalności pożytku 
publicznego termin ten przedłużony 
został do dnia 31 lipca 2020 r. 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy 

Do dnia 31 maja 
2020 r. 
 
Do dnia 31 lipca 
2020 r. – dla 
podmiotów 
osiągających 
wyłącznie 
przychody wolne 
od podatku i dla 
podmiotów 
osiągających co 
najmniej 80% 
przychodów z 
działalności 
pożytku 
publicznego  

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z 27.03.2020 r. w 
sprawie 
przedłużenia 
terminu do 
złożenia zeznania 
o wysokości 
dochodu 
osiągniętego 
(straty 
poniesionej) i 
wpłaty należnego 
podatku przez 
podatników 
podatku 
dochodowego od 
osób prawnych 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych  
 
Dotyczy to podatników, 
którzy z powodu COVID-
19:  
1) ponieśli w 2020 r. 
stratę z pozarolniczej 
działalności 

Jednorazowe obniżenie odpowiednio 
dochodu lub przychodu uzyskanego 
w 2019 r. z pozarolniczej działalności 
gospodarczej o wysokość straty 
poniesionej w 2020 r., nie więcej 
jednak niż o kwotę 5 000 000 zł 
 
 
 

Złożenie korekty zeznania za 2019 r. i 
obniżenie dochodu za ten rok o 
stratę poniesioną w roku 2020 
 
 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy 

Brak terminu Art.  52k ustawy 
PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
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gospodarczej oraz 
2) uzyskali w 2020 r. 
łączne przychody z 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej niższe o co 
najmniej 50% od 
łącznych przychodów 
uzyskanych w 2019 r. z 
tej działalności 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 
 

Podatnicy, którzy z powodu COVID-
19:  
1) ponieśli 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  
2) uzyskali w roku podatkowym, o 
którym mowa w pkt 1, przychody 
niższe o co najmniej 50% od 
przychodów uzyskanych w roku 
podatkowym bezpośrednio 
poprzedzającym pierwszy rok 
podatkowy, o którym mowa w pkt 1 
– mogą jednorazowo obniżyć o 
wysokość tej straty, nie więcej 
jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, 
dochód uzyskany w roku 
podatkowym bezpośrednio 
poprzedzającym rok podatkowy, o 
którym mowa w pkt 1. 

Złożenie zeznania lub korekty 
zeznania za poprzedzający rok i 
obniżenie dochodu za rok 
podatkowy, 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. 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy 

Brak terminu Art. 38f ustawy CIT 
dodany przez art. 
6 ustawy COVID-
19 z 31.03.2020 r. 

Podatnicy podatku Odliczenie  darowizn przekazanych Złożenie zeznania za 2020 r.  Właściwy dla podatnika Osoby fizyczne: Art. 52n ustawy 
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dochodowego od osób 
fizycznych, 

 
Podatnicy 
zryczałtowanego 
podatku dochodowego 
od osób fizycznych, 

 
Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 
września 2020 r. na przeciwdziałanie 
COVID-19:  
1) podmiotom wykonującym 
działalność leczniczą, wpisanym do 
wykazu, o którym mowa w art. 7 
ustawy o COVID-19;  
2) Agencji Rezerw Materiałowych z 
przeznaczeniem na cele 
wykonywania zadań ustawowych;  
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych z 
przeznaczeniem na cele 
wykonywania działalności 
statutowej.  
W przypadku darowizny przekazanej:  
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – 
odliczeniu podlega kwota 
odpowiadająca 200% wartości 
darowizny;  
2) w maju 2020 r. – odliczeniu 
podlega kwota odpowiadająca 150% 
wartości darowizny; 
 3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r. – odliczeniu 
podlega kwota odpowiadająca 
wartości darowizny.  
Odliczeniu podlegają darowizny 
nieodliczone na podstawie art. 26 
ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o 
zryczałtowanym podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

urząd skarbowy 30 kwietnia 2021 
 
Osoby fizyczne 
rozliczające się 
ryczałtem od 
przychodów 
ewidencjonowan
ych: 15 lutego 
2021 r. 
 
Osoby prawne: 
koniec trzeciego 
miesiąca 
następującego po 
roku 
podatkowym, w 
którym dokonano 
darowizny 

PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
 
Art. 57b ustawy o 
zryczałtowanym 
PIT dodany przez 
art. 23 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
 
Art. 38g ustawy 
CIT dodany przez 
art. 6 ustawy 
COVID z 
31.03.2020 r. 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 

Przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 r. 
termin zapłaty podatku, od 

Zapłata podatku od przychodów z 
budynków za miesiące marzec-maj 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 

Do 20 lipca 2020r. Art. 38h ustawy 
CIT dodany przez 
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prawnych 
oraz  
podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych, osiągający 
tzw. przychody z 
budynków  

przychodów z budynków, za 
miesiące marzec – maj 2020 r., w 
których podatnik spełniał łącznie 
następujące warunki:  
1) podatnik poniósł w danym 
miesiącu negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, o 
którym mowa ustawie o COVID-19; 
 2) uzyskane przez podatnika w 
danym miesiącu przychody, o 
których mowa w art. 12, są niższe o 
co najmniej 50% w stosunku do 
analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku podatkowego, a 
w przypadku podatnika, który 
rozpoczął prowadzenie działalności 
w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich 
przychodów określanych za zasadach 
ogólnych. 

2020 r. dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika) 

art. 6 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
 
Art. 52p ustawy 
PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r.   

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych, 
 
Podatnicy 
zryczałtowanego 
podatku dochodowego 
od przychodów 
ewidencjonowanych, 
 
Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych  

Zwolnienie z obowiązku zwiększenia 
dochodu (przychodu) stanowiącego 
podstawę obliczenia zaliczki o 
zaliczaną do kosztów uzyskania 
przychodów (w przypadku 
zryczałtowanego PIT –  o związaną z 
prowadzoną działalnością) wartość 
zobowiązania do zapłaty świadczenia 
pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 
1a  ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom, które nie 
zostało uregulowane, za 
poszczególne okresy rozliczeniowe 
przypadające w 2020 r., w których 

Zapłata zaliczki na podatek 
dochodowy 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 
dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika) 

Termin zapłaty 
zaliczki na 
podatek za dany 
miesiąc (20. dzień 
następnego 
miesiąca) 

Art. 38i ustawy CIT 
dodany przez art. 
6 ustawy COVID-
19 z 31.03.2020 r. 
 
Art. 52q ustawy 
PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r.  
 
Art. 57c ustawy o 
zryczałtowanym 
PIT dodany przez 
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podatnik spełnił łącznie następujące 
warunki:  
1) podatnik poniósł w danym okresie 
rozliczeniowym negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19, o którym mowa 
w ustawie o COVID-19;  
2) uzyskane przez podatnika w 
danym okresie rozliczeniowym 
przychody, o których mowa w art. 
12, są niższe o co najmniej 50% w 
stosunku do analogicznego okresu 
poprzedniego roku podatkowego, a 
w przypadku podatnika, który 
rozpoczął prowadzenie działalności 
w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich 
przychodów (w przypadku osób 
fizycznych – średnich przychodów z 
działalności gospodarczej). 

art. 23 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r.  

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych, 
 
Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

Możliwość dokonywania 
jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych od wartości 
początkowej środków trwałych, 
które zostały nabyte w celu 
produkcji towarów związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 i 
wprowadzone do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych w 2020 
roku.  
Za towary, o których mowa wyżej, 
uważa się w szczególności: maseczki 
ochronne, respiratory, środki 

Zapłata zaliczki na podatek 
(uwzględnienie jednorazowego 
odpisu w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym wprowadzono 
środek trwały do ewidencji środków 
trwałych); 
złożenie zeznania za 2020 r. 
(uwzględnienie jednorazowego 
odpisu kosztach uzyskania 
przychodów) 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 
dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika); 
 
Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (dla 
złożenia zeznania) 

Dla wpłacenia 
zaliczki na 
podatek: 20 dzień 
miesiąca 
następującego po 
miesiącu, za który 
płacona jest zali-
czka na podatek 
 
Dla złożenia 
zeznania:  
w przypadku osób 
fizycznych – 30 
kwietnia 2021 r., 

Art. 38k ustawy 
CIT dodany przez 
art. 6 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
 
Art. 52s ustawy PIT 
dodany przez art. 
4 ustawy COVID-
19 z 31.03.2020 r. 
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odkażające, medyczną odzież 
ochronną, ochraniacze na obuwie, 
rękawiczki, okulary, gogle, środki do 
dezynfekcji i higieny rąk. 

w przypadku 
wprowadzenia 
środka trwałego 
do ewidencji w 
grudniu 2020 r. – 
02 maja 2022 r.; 
w przypadku osób 
prawnych – 
termin trzech 
miesięcy po 
zakończeniu roku 
podatkowego, w 
którym dokonano 
odpisu 
amortyzacyjnego 
od wartości 
początkowej 
środka trwałego 

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych, 
 
Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

Możliwość odliczenia od dochodu 
będącego podstawą obliczenia 
zaliczki na podatek dochodowy 
kosztów kwalifikowanych 
ponoszonych  w 2020 r. na 
działalność badawczo-rozwojową 
(ulga B+R), której celem jest 
opracowanie produktów 
niezbędnych do przeciwdziałania 
COVID-19 

Zapłata zaliczki na podatek 
(uwzględnienie kosztu 
kwalifikowanego przy obliczaniu 
dochodu będącego podstawą 
obliczenia zaliczki) 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 
dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika) 

Do 20. dnia 
miesiąca 
następującego po 
miesiącu, za który 
płacona jest 
zaliczka na 
podatek 

Art. 38l ustawy CIT 
dodany przez art. 
6 ustawy COVID-
19 z 31.03.2020 r. 
 
Art. 52t ustawy PIT 
dodany przez art. 
4 ustawy COVID-
19 z 31.03.2020 r.  

Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
prawnych, 
 
Podatnicy podatku 
dochodowego od osób 

Możliwość stosowania ulgi IP Box już 
na etapie opłacania zaliczek na 
podatek dochodowy do 
kwalifikowanych dochodów z 
kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej, które 

Opłacenie zaliczki na podatek 
dochodowy 
 
Wysokość zaliczek oblicza się w 
następujący sposób: 1) pierwszą 
zaliczkę oblicza się od sumy 

Właściwy dla podatnika 
urząd skarbowy (wpłata 
dokonywana na 
indywidualny rachunek 
podatkowy podatnika) 

Do 20. dnia 
miesiąca 
następującego po 
miesiącu, za który 
płacona jest 
zaliczka na 

Art. 38m ustawy 
CIT dodany przez 
art. 6 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 
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fizycznych wykorzystywane są do 
przeciwdziałania COVID-19 

kwalifikowanych dochodów z 
kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej, osiągniętych od dnia 
1 marca 2020 r., z zastosowaniem 
stawki 5%;  
2) zaliczki za kolejne miesiące albo 
kwartały oblicza się jako różnicę 
między podatkiem obliczonym z 
zastosowaniem stawki 5% od sumy 
kwalifikowanych dochodów z 
kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej, osiągniętych od dnia 
1 marca 2020 r., a sumą należnych 
zaliczek za poprzednie miesiące albo 
kwartały obliczonych od tych 
dochodów. 

podatek Art. 52u ustawy 
PIT dodany przez 
art. 4 ustawy 
COVID-19 z 
31.03.2020 r. 

Podatnicy podatku od 
nieruchomości będący 
przedsiębiorcami 

Możliwość wprowadzenia zwolnień z 
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 

Z mocy prawa (chyba że rada gminy 
w uchwale postanowi inaczej) 
 
- Konieczne podjęcie uchwały przez 
radę gminy (jako organ uprawniony 
do wprowadzenia zwolnień z 
podatku od nieruchomości)w tej 
sprawie  

  Art. 15p ust. 1 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 

Właściciele 
nieruchomości zajętych 
na prowadzenie 
działalności przez 
organizacje pożytku 
publicznego oraz inne 
podmioty prowadzące 
działalność pożytku 

Rada gminy może wprowadzić 
również zwolnienia od podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków i 
budowli zajętych na prowadzenie 
działalności przez:  
1) organizacje pożytku publicznego, 
oraz  
2) podmioty wymienione w art. 3 

Z mocy prawa (chyba że rada gminy 
w uchwale postanowi inaczej) 
 
- Konieczne podjęcie uchwały przez 
radę gminy (jako organ uprawniony 
do wprowadzenia zwolnień z 
podatku od nieruchomości)w tej 
sprawie 

  Art. 15p ust. 2 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
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publicznego zgodnie z 
art. 3 ust. 3 ustawy z 
24.04.2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie – których 
płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19. 

Podatnicy podatku od 
nieruchomości będący 
przedsiębiorcami 

Możliwość przedłużenia przez radę 
gminy w drodze uchwały, 
wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19, terminów 
płatności rat podatku od 
nieruchomości, płatnych w kwietniu, 
maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż 
do dnia 30 września 2020 r. 

Z mocy prawa (chyba że rada gminy 
w uchwale postanowi inaczej) 
 
- Konieczne podjęcie uchwały przez 
radę gminy (jako organ uprawniony 
do przedłużenia terminu płatności 
rat podatku od nieruchomości) w 
tym zakresie 

 Do dnia 30 
września 2020 r. 

Art. 15q ust. 1 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 

Podatnicy podatku od 
nieruchomości będący 
organizacjami pożytku 
publicznego lub innymi 
podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego zgodnie z 
art. 3 ust. 3 ustawy z 
24.04.2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Rada gminy może przedłużyć do dnia 
30 września 2020 r. terminy 
płatności rat na podatek od 
nieruchomości płatnych w kwietniu, 
maju i czerwcu 2020 r., również:  
1) organizacjom pożytku 
publicznego, oraz  
2) podmiotom wymienionym w art. 
3 ust. 3 ustawy, o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie  
– których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19. 

Z mocy prawa (chyba że rada gminy 
w uchwale postanowi inaczej) 
 
- Konieczne podjęcie uchwały przez 
radę gminy (jako organ uprawniony 
do przedłużenia terminu płatności 
rat podatku od nieruchomości) w 
tym zakresie 

 Do dnia 30 
września 2020 r. 

Art. 15q ust. 2 
ustawy COVID-19 
w brzmieniu 
nadanym Tarczą 
2.0 
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Przedsiębiorcy22, którzy 
w związku z 
ogłoszeniem stanu 
zagrożenia 
epidemicznego albo 
stanu epidemii znaleźli 
się w trudnej sytuacji 
finansowej (tj. sytuacji, 
w której nastąpił spadek 
obrotów gospodarczych 
przedsiębiorcy w 
następstwie COVID-19 - 
art. 3 pkt 2 Tarczy 2.0)  

Wsparcie: 
- w szczególności w formie pożyczek, 
gwarancji lub poręczenia oraz 
leasingu lub innych instrumentów 
związanych z finansowaniem 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, na warunkach 
rynkowych; 
- może być również udzielone w 
formie innych zwrotnych 
finansowych instrumentów 
dłużnych, o ile strony umowy tak 
postanowią. 
 
- Wielkość oraz rodzaj wsparcia są 
uzależnione od faktycznych skutków 
finansowych, jakie przedsiębiorca 
poniósł na skutek ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, jak również skali 
prowadzonej działalności. 
 
- Wsparcie udzielane jest w sposób 
sukcesywny, przez wypłatę 
poszczególnych transz pożyczki lub 
innych form finansowania, mając na 
względzie cel ustawy ,  
albo 
- Możliwość udzielenia wsparcie w 

Na wniosek („wniosek o udzielenie 
wsparcia”) 
 
- Postępowanie związane z 
udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem 
zawarcia umowy wsparcia, może być 
prowadzone za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej23 lub za 
pomocą innych środków łączności. 
 
- Wraz z wnioskiem o udzielenie 
wsparcia przedsiębiorca składa 
oświadczenie potwierdzające trudną 
sytuację finansową, stanowiącą 
podstawę przyznania wsparcia oraz 
dane dotyczące sytuacji finansowej. 
 
- Do wniosku przedsiębiorca dołącza 
informację zawierającą opis 
planowanych działań w celu 
ustabilizowania jego sytuacji 
ekonomicznej. 
 
- We wniosku przedsiębiorca wyraża 
zgodę na pozyskiwanie przez 
Instytucję danych dotyczących jego 
sytuacji finansowej, gromadzonych 
przez upoważnione do tego organy 
oraz instytucje. 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. lub jej 
spółka zależna24 
(„Instytucja”) 
 
- Instytucja. zawiera 
umowę z przedsiębiorcą 
(„beneficjentem”) 
 
- wsparcie udzielane po 
dokonaniu weryfikacji 
zasadności wniosku - w 
przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku 
Instytucja przystępuje 
niezwłocznie do 
zawarcia umowy 
wsparcia 
 
- w przypadku 
niespełnienia przez 
przedsiębiorcę 
warunków udzielenia 
wsparcia, o których 
mowa w ustawie, 
Instytucja odrzuca 
wniosek i niezwłocznie 
informuje o tym 
przedsiębiorcę (wniosek 

- brak danych na 
temat terminów 
składania 
wniosków 
 
- ARP S.A. określi, 
w formie 
komunikatu 
zamieszczonego 
na swojej stronie 
internetowej, 
wzór wniosku 
wraz z 
objaśnieniami co 
do sposobu jego 
wypełnienia i 
złożenia, a także 
informacją o 
konieczności 
dołączenia 
dokumentów 
potwierdzających 
dane i informacje 
dotyczące 
przedsiębiorcy i 
jego sytuacji 
finansowej oraz 
tryb jego 
składania. 

Art. 5 - art. 8, art. 
10 – art. 11 Tarczy 
2.0 

                                                           
22 w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców 
23 w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
24 Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna  („ARP S.A.”) oraz spółka zależna ARP S.A., w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z 15.09.2000 r.  – Kodeks spółek handlowych, 
której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w Tarczy 2.0. 
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formie jednorazowej w przypadku, 
gdy udzielenie wsparcia polega na 
zawarciu umowy leasingu lub innej 
umowy, która wymaga przekazania 
finansowania w całości, lub gdy jest 
to uzasadnione okolicznościami jego 
udzielenia. 
 
- Udzielone wsparcie nie może być 
przeznaczone na regulowanie 
zobowiązań beneficjenta wobec 
podmiotów dominujących i 
zależnych ( art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z 
15.09.2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych), wspólników, 
akcjonariuszy, członków rodziny oraz 
osób bliskich beneficjentów. 

 
- Wniosek rozpatrywany jest 
niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia jego złożenia 
wraz z wymaganymi załącznikami. W 
przypadku braków formalnych 
wniosku Instytucja wzywa 
przedsiębiorcę do jego uzupełnienia 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni. 
 

odrzucony nie podlega 
ponownemu 
rozpoznaniu, o ile 
oparty jest na tych 
samych przesłankach). 
 
- w umowie Instytucja 
określa cel, na jaki może 
być przeznaczone 
wsparcie   
 
- umowa wsparcia 
zawierana jest z 
zastrzeżeniem warunku 
zawieszającego w 
postaci ustanowienia i 
przekazania Instytucji 
przez beneficjenta 
wymaganych 
zabezpieczeń 
 

 

 


