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Raport: Działania antykryzysowe polskiego rządu w związku z kryzysem 

spowodowanym pandemią SARS-CoV-2 

19 marca 2020 

Résumé/ Informacja dnia 

Premier przedstawił 5 filarów Tarczy antykryzysowej, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i na którą 
składają się:  
1. Bezpieczeństwo pracowników o wartości 30 mld zł;  
2. Finansowanie przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;  
3. Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;  
4. Wzmocnienie sektora finansowego – 70,3 mld zł;  
5. Program inwestycji publicznych – 30 mld zł  

Zapowiedzi 

  Temat Opis 

Wynagrodzeni
a  

i ZUS 

Pokrycie części wynagrodzenia 
pracowników przez Państwo (I filar: 

Bezpieczeństwo pracowników) 

Państwo pokryje 40% wynagrodzenia 
pracowników do wysokości średniego 
wynagrodzenia w gospodarce krajowej, po 
spełnieniu przez pracodawców określonych 
kryteriów (jeszcze nieznanych). Co najmniej 
drugie 40% wynagrodzenia pokryje pracodawca, 
a 20% pracownik poprzez czasowe obniżenie 
wynagrodzenia. Osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą, pracujące na umowę 
zlecenie lub na umowę o dzieło, będą miały 
możliwość uzyskania wypłaty środków do 
wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. 

 

Częściowe umorzenie składek (I filar: 
Bezpieczeństwo pracowników) 

Przedstawiciele przedsiębiorców zgłosili wniosek 
o przeanalizowanie możliwości częściowego 
umorzenia należności publicznoprawnych w 

postaci składek ZUS 

Podatki 

Możliwość wstecznego rozliczenia strat 
podatkowych w PIT i CIT (II filar: 
Finansowanie przedsiębiorstw) 

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą 
mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. 
W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 
2019 r. Tak będą mogły zrobić te osoby, których 

przychody osiągnięte w 2020 r. spadną, o co 
najmniej 50% w stosunku do przychodów 

osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 
2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln 

zł 
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Przedłużenie terminu zapłaty podatku 
minimalnego od nieruchomości 

komercyjnych za okres marzec-maj 2020 
r. (II filar: Finansowanie przedsiębiorstw) 

Termin przedłużony do 20 lipca 2020 r. Z 
możliwości będą mogli skorzystać podatnicy, 

których przychody w danym miesiącu w 
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego 

roku podatkowego będą niższe, o co najmniej 
50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w 

późniejszym terminie również ci podatnicy, 
którzy nie osiągali w poprzednim roku 

przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne w 

związku z koronawirusem 

Możliwości rezygnacji z uproszczonych 
zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek 

miesięcznych od bieżących dochodów (II 
filar: Finansowanie przedsiębiorstw) 

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą 
mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy 

zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres 
marzec–grudzień 2020 r., obliczą zaliczki 

miesięczne od bieżących dochodów 

Wydłużenie terminu na przekazanie 
przez płatników zaliczek na podatek od 

wynagrodzeń pobranych za marzec i 
kwiecień (II filar: Finansowanie 

przedsiębiorstw) 

Zaplanowano, że zapłata tych zaliczek będzie 
mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. 

Odroczenie obowiązku składania nowych 
JPK_VAT z deklaracją dla dużych 

przedsiębiorców  (II filar: Finansowanie 
przedsiębiorstw) 

Do dnia 01.07.2020 r. 

Przedłużenie terminu do złożenia 
zeznania CIT-8 dla organizacji 

pozarządowych (II filar: Finansowanie 
przedsiębiorstw) Bez spełnienia dodatkowych warunków 

Wsparcie/ 
Pozostałe 
obszary 

Przedłużenie terminu zapłaty podatku 
minimalnego od nieruchomości 

komercyjnych za okres marzec-maj 2020 
r. (IV filar: Wzmocnienie sektora 

finansowego) 

Uruchomienie preferencyjnych kredytów dla 
przedsiębiorców, po przedstawieniu dowodów 

potwierdzających spadek dochodów ze 
sprzedaży 

Wstrzymanie terminów procesowych i 
sądowych (poza filarowe) 

Projekt specustawy przewiduje wstrzymanie 
nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego 
biegu terminów procesowych i sądowych w 

postępowaniach sądowych, w tym 
sądowoadministracyjnych, postępowaniach 

egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w 
sprawach o wykroczenia, administracyjnych, 

egzekucyjnych w administracji, a także terminów 
w innych postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy 
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 Utrzymanie płynności przedsiębiorstw 
poprzez wsparcie Państwa (IV filar: 
Wzmocnienie sektora finansowego) 

Udzielanie poręczeń kredytowych, dostarczanie 
płynności poprzez udzielanie mikropożyczek do 
5000 zł dla małych przedsiębiorstw, pomoc w 
leasingu dla firm transportowych oraz innych, 

które ucierpiały z powodu epidemii 
koronawirusa. Średnie i duże przedsiębiorstwa 
dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na 

podwyższenie kapitału lub finansowanie w 
postaci obligacji o łącznej wartość wsparcia do 6 

mld złotych 

Wsparcie sektora służby zdrowia (III filar: 
Ochrona Zdrowia) 

Zaplanowane jest przeznaczenie na szpitale 
zakaźne oraz modernizację infrastruktury służby 

zdrowia kwoty 7,5 mld złotych 

Stymulowanie inwestycji publicznych, w 
celu wsparcia przedsiębiorstw z 

kluczowych sektorów (V filar: Program 
inwestycji publicznych)  

Państwo będzie zmuszone do przekazania 
impulsu inwestycjom państwowym o 

planowanej wartości 30 mld złotych, na 
finansowanie: dróg, transformacji energetycznej, 

ochrony środowiska oraz różnych projektów 
modernizacji infrastruktury 

Realizacja 

  Temat Opis 

Wynagrodzeni
a  

i ZUS 

Odroczenie płatności składek ZUS (II filar: 
Finansowanie przedsiębiorstw) 

Przedsiębiorcy mają prawo zgłosić wniosek o 
odroczenie płatności należnych składek ZUS za 

okres od lutego do kwietnia 2020 r. 

Zawieszenie spłaty rat z układów ZUS (II 
fila: Finansowanie przedsiębiorstw r) 

Przedsiębiorcy posiadający zawarte z ZUS 
umowy ratalne mają prawo zgłoszenia wniosków 

o zawieszenie spłaty od 3 do 6 miesięcy 

Podatki 
W trakcie przygotowywania ustaw (poza 

filarowe) Prace Ustawodawcy w toku 
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Wsparcie/ 
Pozostałe 
obszary 

Wsparcie BGK (IV filar: Wzmocnienie 
sektora finansowego) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, 
BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w 
formule pomocy de minimis dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców. Zmiana 
rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami 
do 80% wartości kredytów. Obniżona została też 

opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%. 

Wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie 
zaległości (poza filarowe) 

Przedsiębiorcy, którzy z związku z 
występowaniem koronawirusa mają problemy z 

terminową zapłatą należności podatkowych, 
mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub 

umorzenie zaległości 

 


