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TARCZA 2.0. CO SIĘ ZMIENIŁO?
Wstęp

I.

W dotychczasowych artykułach opisywaliśmy następujące formy wsparcia przedsiębiorców:


Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionego (31zo 2).



Zwolnienie ze składek ZUS dla zatrudniających pracowników (31zo 1).



Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP (15g).



Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP (15zzb).



Dofinansowanie kosztów działalności dla samozatrudnionego z PUP (15zzc).



Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z PUP (15zzd).



Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy z ZUS (15zq 1.1).



Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy z ZUS (15zq 1.2).
Dnia 17.04.2020 r. uchwalono Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U.2020.695 (dalej: ustawa nowelizująca). Ustawa
wchodzi w życie 18.04.2020 r. Wprowadza ona zmiany we wszystkich wymienionych wyżej formach
wsparcia.
Poniżej w formie tabeli porównujemy dotychczasowy i nowy stan prawny. Został on również
zaktualizowany w naszych produktach:


Tabela porównawcza form pomocy.



Jak łączyć formy pomocy? Poradnik.
Stworzyliśmy również nowy produkt. Jest to dokładne omówienie zmian w nowych przepisach

z precyzyjnym zestawieniem jak zmieniły się poszczególne jednostki redakcyjne. Szczegółowo omawiamy
sens i konsekwencje wprowadzonych zmian oraz stojące za nimi materiały legislacyjne. Nasz nowy produkt
dedykujemy każdemu kto chce dokładnie prześledzić zmiany w przepisach i ich konsekwencje:


Tarcza 2.0. Poradnik. Analiza porównawcza zmian.
Opracowanie, które Państwo czytają jest skróconą, prostszą formą ww. poradnika. Niniejszy poradnik

nie zastępuje porady prawnej, która dostosowywana jest do indywidualnych okoliczności faktycznych
i prawnych przedstawionych przez klienta. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do stanu
prawnego dotyczącego swojej sprawy, prosimy o skorzystanie z naszej porady prawnej.
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II.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP (15g)
BYŁO

JEST

Podmiotem uprawnionym do uzyskania wsparcia

Podmiotem uprawnionym do uzyskania wsparcia

był przedsiębiorca.

jest przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, inne
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz państwowe osoby prawne.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.
Dofinansowanie udzielane było przez okres 3

Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3

miesięcy od daty złożenia wniosku.

miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.
Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak
żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe,
a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż
pierwszy dzień miesiąca.

Obostrzenia w zakresie rozwiązania umowy

Wyłączenie obowiązku odpowiedniego stosowania

z pracownikiem po zakończeniu dofinansowania

art. 13 pkt 2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

(odpowiednie stosowanie art. 13 pkt 2 Ustawy

związanych z ochroną miejsc pracy.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy, który nakazuje nie zwalniać

Sens zmiany: sporny. Może być rozumiany albo

pracownika po okresie dofinansowania, przez okres

jako zmniejszenie obowiązków po stronie

równy okresowi dofinansowania).

przedsiębiorcy, albo jako usunięcie wątpliwości
w zakresie odesłania do przepisów Ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy. Odesłanie dotyczy tylko
i wyłącznie zasad „wypłaty i rozliczania”, a nie
warunków bezzwrotnego charakteru wsparcia.
Aktualnie nie powinien mieć zastosowania § 2 ust.
2 pkt 2 umowy z WUP. Sugerujemy aneksowanie
umowy.
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III.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy z ZUS (15zq 1.1) lub dla zleceniobiorcy (15zq 1.2)
BYŁO

JEST

Limit przychodu osoby uprawnionej do

Usunięto limit przychodu i konieczność składania

postojowego, który nie mógł być wyższy niż około

oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu przychodu.

15.000 zł netto (“około” bo czekamy na dane z
Głównego Urzędu Statystycznego).

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.

W przypadku osoby wykonującej umowę

W przypadku osoby wykonującej umowę

cywilnoprawną do otrzymania świadczenia

cywilnoprawną do otrzymania świadczenia

postojowego konieczne było zawarcie tej umowy

postojowego konieczne jest zawarcie tej umowy

przed 01.02.2020 r.

przed 01.04.2020 r.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.
Przepisy wskazywały, że świadczenie ma charakter

Na mocy nowego przepisu, art. 15zua

jednorazowy.

wprowadzono możliwość ponownego przyznania
świadczenia postojowego w oparciu o uproszczone
oświadczenie. Świadczenie przysługuje nie więcej
niż trzykrotnie.

IV.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP (15zzb)
BYŁO

JEST

Dofinansowanie udzielane było przez okres 3

Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3

miesięcy od daty złożenia wniosku.

miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.
Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak
żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe,
a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż
pierwszy dzień miesiąca.

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu

pracowników objętych umową z PUP przez okres

pracowników objętych umową z PUP przez okres,

dofinansowania oraz, po zakończeniu

na który przyznane zostało dofinansowanie.

dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
Oskar Możdżyń
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Sens zmiany: zmniejszenie obowiązków
uprawnionego do dofinansowania. Przedsiębiorca
nie będzie musiał zwracać dofinansowania, jeśli
rozwiąże umowę z pracownikiem po okresie
dofinansowania.

V.

Dofinansowanie kosztów działalności dla samozatrudnionego z PUP (15zzc)
BYŁO

JEST

Dofinansowanie udzielane było przez okres 3

Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3

miesięcy od daty złożenia wniosku.

miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.
Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak
żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe,
a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż
pierwszy dzień miesiąca.

Dofinansowanie było wypłacane w okresach

Usunięto wymóg składania oświadczenia

miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę

o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym
miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Sens zmiany: zmniejszono obowiązki
sprawozdawcze po stronie przedsiębiorcy.
Działalność jednak nadal trzeba prowadzić.

Przedsiębiorca był obowiązany do prowadzenia

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia

działalności gospodarczej przez okres, na który

działalności gospodarczej przez okres, na który

przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po

przyznane zostało dofinansowanie.

zakończeniu dofinansowania, przez okres równy
temu okresowi.

Sens zmiany: zmniejszono obowiązki
sprawozdawcze po stronie przedsiębiorcy.
Dofinansowania nie będzie trzeba zwracać
np. w przypadku zawieszenia działalności
gospodarczej po zakończeniu dofinansowania.

Oskar Możdżyń

5

TARCZA 2.0. CO SIĘ ZMIENIŁO?
Wymóg niezalegania w regulowaniu należności

Wymóg utrzymano, przy czym usunięto wymóg

publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału

niezalegania z należnościami wobec Funduszu

2019 r.

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Sens zmiany: zmniejszono obowiązki po stronie
przedsiębiorcy.

VI.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z PUP (15zzd)
BYŁO

JEST

Należało złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia

Usunięto wymóg składania oświadczenia o stanie

na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny

zatrudnienia.

wymiar czasu pracy.
Sens zmiany: wyeliminowano sporny stan prawny,
w ramach którego PUP nie chciały udzielać
pożyczki przedsiębiorcom niezatrudniającym
pracowników na umowę o pracę. Aktualnie
bezspornie pożyczkę może otrzymać osoba
niezatrudniająca pracowników.
W celu umorzenia pożyczki po 3 miesiącach

W celu umorzenia pożyczki po 3 miesiącach należy

należało oświadczyć, że od momentu otrzymania

oświadczyć, że od momentu otrzymania pożyczki

pożyczki nie zmniejszyło się stanu zatrudnienia.

nadal prowadzi się działalność gospodarczą.
Sens zmiany: wobec wskazania wprost, że krąg
uprawnionych do pożyczki obejmuje podmioty
niezatrudniające pracowników, zmieniono warunek
umorzenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki mogło być uznane za

Wprowadzono wyjątek, zgodnie z którym przychód

przychód w rozumieniu prawa podatkowego.

z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.
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Sens zmiany: de facto zwiększono wysokość
dofinansowania poprzez brak konieczności
uwzględnienia umorzenia pożyczki jako przychodu.

VII.

Zwolnienie ze składek ZUS dla zatrudniających pracowników (31zo 1)
BYŁO

JEST

Zwolnienie z ZUS w trybie art. 31zo ust. 1 ustawy

Zwolnienie z ZUS przysługuje płatnikowi składek,

COVID-19, przysługiwało płatnikowi składek,

który był zgłoszony jako płatnik przed

który był zgłoszony jako płatnik przed

01.04.2020 r.

01.02.2020 r.
Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych
o podmioty, które rozpoczęły działalność
gospodarczą (były zgłoszone jako płatnik składek)
po 31.01.2020 r. a przed 01.04.2020 r.
W przypadku zwolnienia ze składek ZUS dla

Wprowadzono wymóg prowadzenia działalności

samozatrudnionych (tj. w trybie art. 31zo ust. 2

gospodarczej przed 01.04.2020 r.

ustawy COVID-19) istniał wymóg prowadzenia
działalności gospodarczej przed 01.02.2020 r.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych
o podmioty, które rozpoczęły działalność
gospodarczą po 31.01.2020 r. a przed 01.04.2020 r.

Liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez

Liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez

płatnika składek ustalało się wg stanu na dzień

płatnika składek ustala się wg stanu na dzień

29.02.2020 r.

29.02.2020 r. lub na dzień 31.03.2020 r. lub na
dzień 30.04.2020 r. (zależnie od momentu
rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych
o podmioty, które rozpoczęły działalność
gospodarczą (były zgłoszone jako płatnik składek)
po 31.01.2020 r. a przed 01.04.2020 r.
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TARCZA 2.0. CO SIĘ ZMIENIŁO?
Zwolnienie z ZUS przysługiwało płatnikowi

Zwolnienie z ZUS nadal przysługuje płatnikowi,

składek, który zgłosił do ubezpieczenia nie więcej

który zgłosił do ubezpieczenia nie więcej niż 9

niż 9 ubezpieczonych.

ubezpieczonych. Ponadto zwolnienie z ZUS
w zakresie 50% nieopłaconych składek przysługuje
płatnikowi, który zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Sens zmiany: poszerzono zwolnienie z ZUS dla
podmiotów zatrudniających więcej osób, przy czym
ograniczono zwolnienie jedynie do 50%
nieopłaconych składek.
Do spółdzielni socjalnych stosowano ogólne zasady Przewidziano zwolnienie ze składek z ZUS
zwolnień.

w 100% dla spółdzielni socjalnych bez względu na
liczbę pracowników.

Ujednolicony sposób ustalania liczby

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się

ubezpieczonych, na podstawie której to liczby

pracowników młodocianych.

podmiot kwalifikuje / nie kwalifikuje się do
zwolnienia ze składek.
WAŻNE. Zwolnienie dotyczyło nieopłaconych

Na mocy art. 113 wprowadzonego ustawą

składek. Ewentualne opłacenie składki

nowelizującą przyjęto, że zwalnia się z obowiązku

uniemożliwiało objęcie jej zwolnieniem lub

opłacenia należności z tytułu składek wykazanych

zwrócenie zapłaconej kwoty.

w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także
wówczas, gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek podlegają
zwrotowi.
Sens zmiany: przedsiębiorcy nie wiedzieli, czy
płacić składki za marzec płatne do 10 lub 15
kwietnia. Wprowadzona zmiana pozwoli na
odzyskanie opłaconych składek. W ten sposób
Parlament naprawił błąd wynikający ze zbyt
długiego procedowania nowych przepisów.
Oskar Możdżyń
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Przychód z tytułu zwolnienia ze składek nie

Przychód z tytułu zwolnienia ze składek nie

stanowił przychodu w rozumieniu przepisów

stanowił przychodu w rozumieniu przepisów

o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT).

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych
o osoby prawne.
Zastosowanie nowych przepisów do już udzielonego wsparcia

VIII.

Na mocy cytowanych niżej przepisów dokonano „antydatowania” nowej regulacji prawnej w ten
sposób, że znajdzie ona zastosowanie do już złożonych wniosków, przyznanych dofinansowań i zawartych
umów.
[Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP 15zzb]
[Dofinansowanie kosztów działalności dla samozatrudnionego z PUP 15zzc]
„Art. 110. Do dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy zmienianej w art.
73, udzielonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze tej ustawy
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.
[Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy z ZUS 15zq 1.1 lub dla zleceniobiorcy 15zq 1.2]
„Art. 111. Przepisy art. 15zq ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od dnia 1 kwietnia
2020 r.”.
[Zwolnienie ze składek ZUS dla zatrudniających pracowników 31zo 1]
„Art. 113. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 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 dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568)”.
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[Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP 15g]
„Art. 114. Do umów o wypłatę świadczeń i środków, o których mowa w art. 15g ustawy zmienianej w art. 73,
zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15g tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą”.
[Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z PUP 15zzd]
„Art. 117. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 73, udzielonych do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.
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___________________________
Poradnik stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być
wykorzystywany tylko na potrzeby analizy sytuacji prawnej i korzystania z pomocy w ramach dofinansowań,
przez osoby / podmioty które go kupiły lub którym autor go udostępnił. Szerszymi uprawnieniami dysponują
wyłącznie organizacje pozarządowe, organy państwowe i samorządowe, które mogą wykorzystywać
poradnik, w niezmienionej formie, w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Autor nie wyraża zgody
na wykorzystywanie niniejszego poradnika w innych celach, w szczególności nie wyraża zgody na jego
upublicznianie w Internecie lub komercyjne wykorzystanie.
Prawami autorskimi do niniejszego utworu dysponuje Oskar Możdżyń prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”.
Pamiętaj, że poradnik nie zastępuje treści porady prawnej dostosowanej do konkretnej sprawy,
w związku z tym w razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z porady prawnej. Na naszej stronie możesz
skorzystać z telefonicznych porad prawnych. Zapraszamy również do kontaktu mailowego.

Wersja poradnika: 1.2. z 18.04.2020 r.
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