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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

wyciąg z przepisów dla przedsiębiorców 

podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku poz. 568 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 

➢ ZUS 

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 
lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych, zwalnia się 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 2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony 
jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej 
"osobą prowadzącą pozarolniczą działalność", opłacającego 
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 
dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 
lutego 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, o którym mowa w 
art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w 2020 r. 

3. Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek 
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 
tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu 
bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r. 

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, 
osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z 
obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek 
ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru 
tych składek. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby 
wykonującej pracę na podstawie umowy 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. 

Art. 31zp. 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, 
należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania 
składek", płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony 
w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą 
profilu informacyjnego utworzonego w systemie 
teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 31zq. 1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek 
zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub 
imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach 
określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony 
jest z obowiązku ich składania. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku 
opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 
31zo, 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. 

3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z 
tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, 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. 

4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z 
tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień 
rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika 
składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z 
tytułu składek, o których mowa w ust. 2. 

6. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil 
informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu 
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Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w ust. 5, 
udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. 

7. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z 
tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, następuje w 
drodze decyzji. 

art. 31zs. 1. W przypadku osób prowadzących pozarolnicza 
działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, 
jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na 
ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, 
zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki 
opłacone. 

2. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią 
współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu 
w dniu 1 lutego 2020 r. 

3. Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku 
odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny 
zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Art. 31zt. Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa w 
art. 31zo, realizowana jest w trybie umorzenia składek. 

Art. 31zd. Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu Zakład nie jest 
zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie 
określonych przepisami prawa cywilnego. 

➢ Prolongaty 

Art. 15zb. W przypadku odroczenia terminu płatności lub 
rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek 
należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie 
wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 
30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty 
prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4. 

(Art.  29.  Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
1.  Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na 
uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności 
należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając 
możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. 
1a.  Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie 

należności na raty następuje w formie umowy. 
2.  Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę 
począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. 
3.  Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała 
kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę 
naliczonymi na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa. 
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę 
prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie - 
Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa.) 
 

➢ Wynagrodzenia 

Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u 
którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z 
wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc 
pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w 
następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych 
w ust. 7 i 10. 

(Art.  4.  [Definicja przedsiębiorcy] Prawo Przedsiębiorców 
1.  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
2.  Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.) 
 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać 
kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
11 października 2013 r. 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. 

(Art.  3.  Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy 
2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz 
Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy: 

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie 

spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z 

odroczenia terminu płatności albo 

b)  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w 

okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, 

a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan 

spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji 

finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu 

tych składek lub o odroczenie płatności tych składek; 

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których 
mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 
 

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, 
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która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z 
pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o 
świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 
1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która 
wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek 
pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią 
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją 
rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej 
zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym 
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 
o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest 
dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do 
wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć 
wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek 
sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych 
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 

dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z 
dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w 
dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest 
dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej 
niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 
ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń 
pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o 
którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala 
się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz 
[…] organizacje związkowe […] albo 

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w 
przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z 
powodu COVID-19, w szczególności wywołanych 
nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub 
wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, 
porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami 
pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla 
innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych 
od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy 
zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym 
układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy 
przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia 
warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do 
rejestru ponadzakładowych układów pracy. 
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13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w 
sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w 
okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu 
ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków 
umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 
nawiązania stosunku pracy. 

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o 
których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 
miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. 

➢ Przestój 

Art. 15zq. 1. Osobie: 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej 
dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 
gospodarczą", 
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną 
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową 
cywilnoprawną" 

- przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom 
zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli są: 

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Świadczenie postojowe przysługuje, 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. 

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 
świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 
dniem 1 lutego 2020 r. i: 

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia 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 i nie był 
wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 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 Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie 
postojowe przysługuje jeżeli: 

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 
lutego 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 Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do 
osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do 
której mają zastosowanie przepisy dotyczące 
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

Art. 15zr. 1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 
świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 
2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy 
wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów 
cywilnoprawnych. 

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, 
o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 
2020 r. 

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego 
świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie 
postojowe. 

Art. 15zs. 1. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego 
następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 
1, zwanej dalej "osobą uprawnioną", składany do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za 
pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub 
zamawiającego. 

➢ Czas pracy 

Art. 15zf. 1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który 
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" dopuszczalne jest: 

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym 

mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i 

nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 

133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, 

obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego; 

(Art.  132.  Kodeks pracy §  1.  Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo 
do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 
oraz art. 136 § 2 i art. 137. 
Art.  133.  §  1.  Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co 
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.) 
 

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu 
równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne 
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem 
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; 

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów 
o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez 
czas ustalone w porozumieniu. 

2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w 
ust. 1, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 
ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych 
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy 
dzień danego miesiąca kalendarzowego lub 

2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z 
dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w 
dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie 
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje 
równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 
11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez 
pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu 
odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie 
dłuższym niż 8 tygodni. 

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także 
porozumienie, o którym mowa w pkt 3, zawiera pracodawca 
oraz organizacje związkowe […] albo przedstawiciele 
pracowników […] 

5. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych 
od dnia zawarcia porozumienia. 

➢ Dokumentacja 

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
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epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 
danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów: 

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań 
okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495); 

2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 
oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania 
okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po 
odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są 
obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie 
nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego 
do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, 
badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie 
orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane 
przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy 
nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania 
stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i 
wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 
4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do 
orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). 
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się 
do akt osobowych pracownika. 

(art. 229 § 2  Kodeksu pracy  Pracownik podlega okresowym badaniom 
lekarskim. § 4a Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie 
przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.) 

Art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach 
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, 
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują 
ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych 
niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają 
posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 
psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 
r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej 
jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie 
określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień 
w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, 
orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie 
później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

➢ Dofinansowania urząd pracy 

Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, 
przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w 
rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w 
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które 
wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek 
pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią 
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją 
rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej 
zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się 
zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, 
w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w 
dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 
spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 
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jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej 
"minimalnym wynagrodzeniem", powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do 
każdego pracownika; 

2) co najmniej 50% - może być przyznane 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; 

3) co najmniej 80% - może być przyznane 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. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być 
przyznane od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 
10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim 
przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące. 

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w 
zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w 
ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu 
dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w 
ust. 8, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, 
proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 
pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 
starosty. 

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do 
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 
siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora 
powiatowego urzędu pracy. 

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca 
oświadcza o: 

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów 
gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w 
związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3) niezaleganiu 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.; 

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo 
średniego przedsiębiorcy; 

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych 
wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku 
prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

➢ Umowy dzieło 

Art.  22. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

"17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło 
informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli 
umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w 
stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie 
wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w 
stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy." 

➢ Kwarantanna i zasiłek chorobowy 

Art.  25. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. 
poz. 60) w art. 6 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w 
brzmieniu: 

"1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której 
mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi;". 

(Art.  6. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa.   

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się 

niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania 

ubezpieczenia chorobowego. 

2.  Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się 
niemożność wykonywania pracy: 
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1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot 
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi; 
1a) 1  wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w 
przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi; 
2) z powodu przebywania w: 
a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia 
uzależnienia alkoholowego, 
b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających 
lub substancji psychotropowych; 
3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.) 

Art.  89. Przepis art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 645 i 1590) stosuje się do osób, które zostały poddane 
obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r. 

➢ Pożyczka 5000 zł 

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze 
środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który 
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020  

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do 
powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po 
ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu 
pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza 
o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 
0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, 
z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy 
podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 
ten 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 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca 
oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia. 

➢ Pracownicze plany kapitałowe 

Art.  54. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) w art. 134 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 

"2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera 
w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie: 

1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 
pkt 1, 3 i 4, 

2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą 
zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu 
złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.". 

(Art.  134.  Pracownicze plany kapitałowe  
1.  Ustawę stosuje się do: 
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób 
zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 
r., 
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób 
zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 
2020 r., 
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób 
zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 
r., 
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r. 
- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.) 
 

➢ Wejście w życie  

Art.  101.   
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
 
z wyjątkiem: 
a) art. 31, który wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r., 
b) art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1-3, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 
c) art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 4065 § 5-7, który wchodzi w życie 
z dniem 3 września 2020 r.; 
2) z tym że: 
a) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 - z mocą od dnia 
9 grudnia 2019 r., 
b) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb - z mocą od dnia 7 lutego 
2020 r., 
c) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x - z mocą od dnia 1 marca 2020 
r., 
d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 
pkt 2, art. 15l i art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, 
art. 31j, art. 31m, art. 31za i art. 31zm - z mocą od dnia 8 marca 2020 r., 
e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15fz - z mocą od dnia 12 marca 
2020 r., 
f) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k - z mocą od dnia 13 marca 
2020 r., 
g) art. 89 - z mocą od dnia 15 marca 2020 r., 
h) art. 1 pkt 3 lit. a-c oraz art. 66 - z mocą od dnia 26 marca 2020 r. 


