
 

1 

Wnioski po webinarium – Tarcza Antykryzysowa 

Prowadząca: Katarzyna Sadło 

9.04.2020 10:00-13:00 

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze tezy z webinarium prowadzonego przez Katarzynę Sadło pt. 

„Tarcza Antykryzysowa i inne użyteczne rozwiązania dla organizacji w kryzysie” wzbogacone 

o informacje z rządowej strony gov.pl 

 Podstawa prawna – stanowi ją ustawa z 31.03, część prezentowanych rozwiązań 

przewidziana jest w  tzw. tarczy 2.0 

 Przygotowywana jest także dodatkowo tzw. tarcza finansowa – pożyczki z możliwością 70% 

umorzenia kwoty do spłaty – na obecnym etapie nie ma jeszcze szczegółów 

 

Zadania publiczne  

organizacje realizujące – organy zlecające organizacjom zadania 

Art. 15 zzl – organ może przychylić się do przedłużenia terminu złożenia sprawozdania z zadania 

publicznego, może uznać za uzasadnione wydatki na działania, które zostały odwołane z powodu 

pandemii koronawirusa a poniesione zaraz przed epidemią np. ponieśliśmy koszty a zadanie nie 

zostało zrealizowane – możliwość zaliczenia tych poniesionych wydatków jako wydatki 

kwalifikowane. W każdej takiej szczególnej sytuacji należy pomyśleć o tym w jaki sposób będziemy to 

wszystko dokumentować.  

Niewykonanie planu działań, nieosiągnięcie rezultatów nie może skutkować uznaniem dotacji w tej 

części za pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegać przez to zwrotowi. 

 Konieczny jest bliski kontakt organizacji z podmiotem, z którym podpisały umowę – aneksy 

do umów, na bieżąco starać się wyjaśniać sytuację 

 Do czasu odwołania stanu epidemii organy administracji publicznej mogą zlecać realizacje 

zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu 

ofert – organizacje, które np. opiekują się bezdomnymi, osobami starszymi,  osobami które są 

w trudnej sytuacji z powodu koronawirusa, szycie maseczek – dostarczanie do dps-ów takich 

rzeczy to właśnie można przedstawić jako zlecone zadanie w trybie pozakonkursowym. 

 Jest to podobne rozwiązanie do trybu art. 19a ustawy o pożytku publicznym. Największym 

problemem może tu być brak wolnych środków w samorządach na realizację tych zadań. 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń 

Kiedy można skorzystać?  

Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
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kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w stosunku do analogicznego okresu w roku 

poprzednim. Organizacje mają obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres 

dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. 

Podmioty objęte wsparciem 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego lub podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 

Co zawiera wniosek? 

We wniosku o dofinansowanie należy oświadczyć o: 
1.    wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w 
art. 15zze ust. 4 ustawy o COVID-19, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 tego artykułu; 
2.    niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.; 
3.    zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 
4.    wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od 
tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 
5.    numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej. 

W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Ponadto co miesiąc należy składać oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu 
pracowników objętych umową o dofinansowanie zawartą ze starostą oraz o kosztach 
wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie 
jest wypłacane. 

Gdzie składa się wniosek? 

Do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy 

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 

urzędu pracy. 

Art. 15 zze  (nabór na to rozwiązanie jeszcze się nie zaczął) 
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Organizacje prowadząca pożytku publicznego, której przychody z działalności statutowej z powodu 

koronawirusa znacząco spadły o minimum 30%  - dofinansowanie części wynagrodzeń oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne  - za pośrednictwem PUPu 

 

Jest to świadczenie na 3 miesiące na podstawie umowy pod warunkiem utrzymania tych miejsc pracy 

po okresie zwolnienia przez okres równy okresowi dofinansowania.  

Do tego trzeba wykazać zmniejszenie łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu 

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia  2020 w porównaniu z 

poziomem przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego.  

Pyt. Czy jednocześnie można zwrócić się o zawieszenie płatności składek pracowniczych do ZUS i 

dofinansowanie do wynagrodzeń? Odp. – są to narzędzia pomocowe tzw. rozłączne tj. albo staramy 

się o jedno, albo o drugie. Jednakże brak na teraz jednoznacznej wykładni. Mechanizm 

dofinansowania nie może obejmować pracowników, których wynagrodzenia już zostały 

uwzględnione w dotacji, którą otrzymaliśmy. Będzie to traktowane jak podwójne finansowanie.  

 Jeśli spadek min 30% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem jednak nie więcej niż 50% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne 

 Od 50 do 80% dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

 Spadek min 80%  dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 

90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz 

ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej 

niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

 Niezależnie czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą (prowadzi działalność gospodarczą) czy nie 

będzie się kwalifikował do złożenia wniosku 

 Wystarczy spadek przychodów z działalności statutowej. Trzeba do wniosku dodatkowo 

wypełnić oświadczenie o tym, że ów spadek miał bezpośredni związek z pandemią 

koronawirusa.  

 W wypadku podania nieprawdy dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.  

 Na to narzędzie jeszcze nie ma wniosków. Czas oczekiwania na druki można wykorzystać na 

analizę, które miesiące byłyby najkorzystniejsze do przedstawienia we wniosku o 

dofinansowanie. 

Nie ma automatyzmu przyznawania tzn. starosta może, ale nie musi przyznać wsparcia w tej 

formie. Zależeć to będzie od wysokości dostępnych środków. Warto złożyć wniosek zaraz po 

ogłoszeniu naboru w myśl zasady „kto pierwszy ten lepszy”.  
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 Pyt. Czy dofinansowanie jest uwarunkowane jedynym źródłem utrzymania – co z rencistami, 

emerytami, zleceniobiorcami? – Odp. nic nie stoi na przeszkodzie jeśli nie jest 

samozatrudniony tzn. jeśli nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. 

 Czas na złożenie wniosku od ogłoszenia – 14 dni 

 Co zawierać będzie wniosek? – oświadczenie o niezaleganiu, łącznej liczbie pracowników, 

wysokości wynagrodzeń pracowników, zobowiązanie do utrzymania miejsc pracy, 

oświadczenie o braku przeciwwskazań do dofinansowania – zakaz podwójnego finansowania.  

Należy pamiętać, że pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę, ale także umowy zlecenia, umowy cywilnoprawne.   

Zwolnienie z opłaty składek do ZUS 

Możliwość późniejszej zapłaty lub rozłożenia na raty należności 

Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o odroczenie terminu 

płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni 

następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności 

za okres od 1 stycznia 2020 r. 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 

2019 r.  

Organizacja mysi być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma 

znaczenia, od kiedy prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość 

organizacji/przedsiębiorstwa. 

Wniosek RDU (rozłożenie na raty zaległości) składa się:  

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
 za pośrednictwem poczty, 
 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem 

ZUS). 

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku 

Od 2 do 4 miesięcy można wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego 

(straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależnie od statusu podatnika. 

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego 

(straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od 

początku roku. 

Kiedy można skorzystać? 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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 termin zakończenia roku podatkowego, zależnie od grupy (punkt 2), tj. w okresie:  
o od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. lub 
o od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.; 

 status podmiotu zwolnionego przedmiotowo z podatku CIT - w przypadku 
podatników, którym odroczono termin do końca lipca 2020 r. 

 wymóg, aby dochody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% 
wszystkich przychodów - w przypadku podatników osiągających dochody z 
działalności pożytku publicznego. 

Kto może skorzystać? 

Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT), z tym, że w przypadku: 

 podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy 
o CIT), a także 

 podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, 
art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co 
najmniej 80% wszystkich przychodów   

o termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych 
podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 
2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.; 

w przypadku:  

  pozostałych podatników   
o  termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie 

podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 
2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

Bez opłaty prolongacyjnej 

Nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub 
rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa. 

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej organizacja może uzyskać w decyzjach o odroczeniu lub 
płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych. 

Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, 
mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej mogą złożyć: 

 Wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę razem z  
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 pełnomocnictwem szczególnym PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione 
pełnomocnictwo ogólne PPO-1. 

 Dowodem zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł - nie 
płaci się opłaty skarbowej gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: w 
przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie ma). 

Gdzie składa się dokumenty? 

Do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do 
ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu 
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). 
 
Termin złożenia wniosku: wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu. 

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji 
podatkowej PIT za 2019 r 

Nie grozi odpowiedzialność karna, jeśli organizacja nie zdąży złożyć zeznania podatkowego 
do końca kwietnia. 

Jeśli organizacja nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do 
końca kwietnia, to  nie musi składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-
skarbowej z tego tytułu. Trzeba  jedynie pamiętać, żeby złożyć zeznanie do dnia 31 maja 
2020 r.  

Złożenie zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.  

Pracodawcy 

Art. 31 z o 

Według tarczy 1.0 tylko przedsiębiorcy 

Według tarczy 2.0 rozszerzenie na organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne  

Te podmioty mogą się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek na ZUS 

Pewne rozróżnienie: 

 Na 29 lutego zgłoszenie mniej niż 10 ubezpieczonych zgłosiły do ubezpieczenia 

(mikroprzedsiębiorcy) są zwolnione z opłacania (za okres od 1 marca do 31 maja)  

 Pyt. Czy muszę zapłacić, złożyć wniosek i potem czekać na rozstrzygnięcie?  
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Odp. Nie płacimy składek – składamy wniosek, nawet jeśli nie otrzymamy pozytywnej odpowiedzi na 

nasz wniosek, zapłacimy składki bez żadnych odsetek. Wniosek można najpóźniej złożyć do 30 

czerwca. Przepis mówi o „niepłaconych składkach”- nie płacimy, czekamy bo przepis mówi o 

umorzeniu nieopłaconych składek. 

 Można także ubiegać się o rozłożenie na raty składek zaległych sprzed okresu, o którym 

mowa wyżej (kwalifikującego się do umorzenia) 

 Wniosek składamy do zUS przez PUE ZUS – ważne wnioski wysyłane mailem nie będą 

rozpatrywane!!! 

 Tarcza 2.0 – na dzień 29 lutego zgłosiły do ubezpieczenia więcej niż 10 , ale mniej niż 50 

ubezpieczonych (mały przedsiębiorca) zwalnia się z obowiązku opłaty 50% łącznej kwoty 

nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne jeśli organizacja była 

zgłoszona jako płatnik składek przed 1 stycznia 2020 

 Składamy od razu łącznie za trzy miesiące z góry na jednym wniosku. 

 Można zgłosić do organu prowadzącego wniosek o wykorzystanie zaoszczędzonych środków 

na wynagrodzenia dla pracowników dotacyjnych i mocno to uzasadnić. Ostateczna decyzja 

należeć będzie jednak do organu, który przyznał dotację.  

 Tarcza 2.0 – spółdzielnie socjalne zwolnione są z obowiązku opłaty składek. Nie ma tutaj 

limitu osób zgłoszonych do ubezpieczenia.  

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. dla organizacji pozarządowych zatrudniających 

poniżej 10 osób. 

Warunek: zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie 

kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Kto może skorzystać?  

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby 

sportowe, spółki non profit). 

Co zawiera wniosek?  

1. dane płatnika składek: 

 imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
 numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego  
 albo paszportu, 
 adres do korespondencji; 
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2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności 
nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 
4. podpis wnioskodawcy. 

Badania lekarskie i BHP 

 Badania lekarskie ważne do 7 marca pozostają ważne do 60 dni od daty odwołania stanu 

epidemii 

 Badania wstępne lub kontrolne w czasie epidemii  będzie mógł wykonać każdy lekarz – będzie 

ważne 30 dni.  

 Orzeczenia o niepełnosprawności ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii 

 Terminy szkoleń BHP zostały przedłużone do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii.  

Zleceniodawcy 

Art. 15 zg – postojowe dla zleceniobiorcy 

Umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 

 Przychód z umowy cywilnoprawnej 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 

 Postojowe jednorazowe – 80% kwoty minimalego wynagrodzenia za pracę  

 Wniosek składa zleceniodawca 

 Pod warunkiem, że nie ma innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, gdzieś indziej np. z 

tytułu umowy o pracę. Jeśli same umowy zlecenia (więcej niż jedna) to one się sumują do 

tego limitu  

 Przedsiębiorcy – dla prowadzących działalność gospodarczą – średniorocznie zatrudniający 

nie więcej niż 10 pracowników 

Art. 15 zzd 

Mikropożyczka – 5 tys. – maksymalnie przyznawana na okres 12 miesięcy, niskooprocentowana. 

Pożyczka ulega umorzeniu jeśli po 3 miesiącach od jej przyznania pożyczkobiorca nie zmniejszył 

zatrudnienia (tarcza 2.0 – nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej). 

Wniosek o pożyczkę – nazwa, NIP, REGON, reprezentacja podmiotu, kwota wnioskowanej pożyczki, 

numer rachunku, stan zatrudnienia, oświadczenie o niezaleganiu.  

Art. 15 zzb – działalność gospodarcza - obroty spadły o 30% może uzyskać od starosty 

dofinansowanie do części wynagrodzeń 
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Spadek obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym  

Art. 15 g – wypłata ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 

Postojowe dla pracowników: 

Spadek obrotów – nie mniej niż 15% rok do roku 

                               - nie mniej niż 25% miesiąc do miesiąca 

Przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących 

pracownika pozostającego w gotowości do pracy 

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie nie niższe niż 50%, nie niższe niż wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z 

przyczyn nie dotyczących pracownika jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. 

Maks. 20%, nie więcej niż do pół etatu, nie niższe niż minimalne wynagrodzenie 

Z tego narzędzia można już korzystać  - arkusz w pełni edytowalny  

Inne: 

 Zwolnienie z opłaty ZAIKS oraz abonamentu RTV  

 W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić 
abonamentu oraz opłat audiowizualnych. 

Jeśli organizacja spełnia kryteria określone w ustawie, jest zwolniona z obowiązku 
ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy 
w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. 
Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania 
opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Jeśli organizacja spełnia kryteria, jest zwolniona na mocy ustawy: nie ma żadnych dodatkowych 

warunków. Nie trzeba składać wniosku. 

Z tego narzędzia pomocowego skorzystać będą mogli np. usługodawcy, którzy w prowadzonej 

działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za 

radioodbiornik lub telewizor (np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy 

fryzjerskiej). 

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie trzeba płacić abonamentu 

oraz opłat audiowizualnych. 
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 Sprawozdanie finansowe 30.VI – podpisanie 

 30.IX – zatwierdzenie  

 Zmiana dopuszcza podjęcie uchwał przez Walne Zebranie zdalnie, częściowo na piśmie lub za 

pomocą środków komunikowania się na odległość   

Na czym polegają korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora 

ekonomii społecznej 

Podmioty sektora ekonomii społecznej mogą skorzystać z nowych warunków pożyczek. 

Teraz organizacje mogą skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty: 

 wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla 
nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata 
kapitału), 

 maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat 
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i 
PES), 

 dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla 
nowych pożyczek oraz już udzielonych)** 

 *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg 
 dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian; 
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy 
 redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki; 
w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy 
może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

 wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy 
(dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 
31.12.2020) 

 wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i 
Pożyczki Rozwojowej). 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez 
pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez 
pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w 
czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a 
także od oceny sytuacji przez pośrednika. 

Gdzie składać dokumenty?  
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Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, 

mazowieckie, pomorskie, warmińsko–mazurskie, zachodniopomorskie, małopolskie, śląskie, 

świętokrzyskie. 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, 
www.tise.pl 
tel. 22 636 07 40  
e-mail:tise@tise.pl 

Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki.  

Preferencyjne oprocentowanie: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP dla pożyczki na start (w przypadku 

utworzenia nowego miejsca pracy) / stopa redyskonta weksli NBP dla pożyczki na rozwój (w 

przypadku gdy każde 100 000 zł zaciągniętej pożyczki przyczynia się do utworzenia jednego nowego 

miejsca pracy). 

Elektroniczny czynny żal 

Jeśli organizacja naruszyła przepisy podatkowe, może wyrazić „skruchę" w formie 
elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.  

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec 
sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili 
ciążących na nich obowiązków. 
Teraz sprawę można załatwić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym 
skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego (Rekomenduje się 
korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu 
uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym). 
 
Należy jednak pamiętać, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, 
kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ 
ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub 
kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 
chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn 
zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).  

Kiedy można skorzystać? 

Kiedy organizacja zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego, poda istotne okoliczności tego czynu 

oraz wpłaci uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.  

Kto może skorzystać? 

Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 


