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DLA BIZNESU  
 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 trafiła do Senatu 
 
 
Sejm zakończył prace nad Ustawą o dopłatach do        
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na     
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom    
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych       
innych ustaw (pierwotny druk nr 382, po pierwszym        
czytaniu druk nr 390), zwanym tarczą antykryzysową 4.        
Jak podaje PAP w drugim czytaniu zgłoszono do niej 144          
poprawki, 18 wycofano, a z pozostałych Komisja       
Finansów Publicznych rekomendowała przyjęcie 28.     
Tarcza antykryzysowa 4 dotyczy wielu dziedzin i branż.        
Poniżej prezentujemy Państwu naszym zdaniem     
najważniejsze z nich. 
 
Zmiany w prawie pracy 
 

Tarcza 4 doprecyzowuje przepisy o pracy zdalnej,       
zaległym urlopie i pozwalające zawiesić odpis na       
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonywanie     
pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma        
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do       
wykonywania jej. Środki pracy i materiały do pracy        
potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę       
logistyczną zapewnia pracodawca. Dodatkowo w okresie      
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,    
pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie      
przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody      
pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu       
wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w     
poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30       
dni urlopu. 
 
Tarcza 4 umożliwi też wypowiedzenie umów o zakazie        
konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia      
epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy,     
zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do     
jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie     
konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku      
prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy,       
wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania      
ponad okres trwania umowy. Co istotne tarcza 4        
przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania do     
wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń     
Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku       

obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie      
zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem      
ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81       
Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. 
 
Możliwe stanie się również ograniczenie wysokości      
odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym      
charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek      
ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej      
10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600     
zł brutto). 
 
Dopłaty do oprocentowania kredytów 
 

Tarcza 4 wprowadza dopłaty do oprocentowania jako       
część odsetek należnych bankowi - 2 punkty       
procentowe dla małych i średnich przedsiębiorców i       
jeden punkt procentowy dla pozostałych.     
Oprocentowanie naliczane będzie według stawki     
określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem,        
że nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie        
pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez     
bank. Dopłaty będą wypłacane bankom, które zawarły z        
Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o     
współpracy z nowo utworzonego Funduszu Dopłat do       
Oprocentowania. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565.       
W tym roku na ten cel trafi z budżetu państwa ponad 296            
mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł. Umowy           
kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31        
grudnia 2020 r. Dopłaty będą wypłacane za okres nie         
dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z         
dopłatą. 
 
Według aktualnych zapisów dopłaty do oprocentowania      
będą stanowiły pomoc publiczną. Z tym, że zgodnie z         
nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, limit pomocy      
został podwyższony i wynosi co do zasady 800 tys. euro,          
a w sektorze produkcji rolnej 100 tys. euro. Co ważne w           
trakcie prac w Sejmie doprecyzowano też przepisy o        
dopłatach do oprocentowania tak, by nie stanowiły one        
przychodu. 
 
Wakacje kredytowe 
 

W ustawie znajdują się też przepisy pozwalające na        
zawieszenie obowiązku spłacania kredytów    
konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu      
art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe            
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zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym         
okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych       
innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy          
ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Maksymalny      
termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3       
miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy       
przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu      
przedłużeniu o okres zawieszenia. W przypadku, w       
którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego       
rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u        
danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji       
kredytowych tylko wobec jednego z nich. Z zawieszenia        
wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci       
konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne          
główne źródło dochodu. 
 
Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów       
kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli        
termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych       
umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13         
marca 2020 r. 
 
Przepisy antyprzejęciowe 
 

Nowelizacja przewiduje ważne zmiany w ustawie o       
kontroli inwestycji, które mają chronić polskie firmy przed        
“wrogim przejęciem”. O tym, czy dane przejęcie jest        
wrogie, będzie decydować prezes UOKiK. Z mocy       
prawa “chronione” mają być spółki posiadające      
infrastrukturę krytyczną, wytwarzające   
oprogramowanie, świadczące usługi gromadzenia lub     
przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej,     
zajmujące się obrotem paliwami gazowymi i gazem z        
zagranicą, wytwarzaniem, przesyłaniem lub    
dystrybucją ciepła, przeładunkiem w portach     
śródlądowych oraz przetwórstwem mięsa, mleka, zbóż      
oraz owoców i warzyw. Ochroną z mocy prawa ma być          
objęty przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży i       
usług przekroczył w Polsce w którymkolwiek z dwóch lat         
obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, równowartość    
10 000 000 euro. To inwestorzy będą zawiadamiać Urząd         
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o chęci nabyciu       
danej firmy czy udziału w niej. Za brak zgłoszenia będzie          
groziła kara do 50 milionów złotych (pierwotnie było to         
100 milionów złotych) lub karze pozbawienia wolności od        
6 miesięcy do lat 5. 
 
 

Ułatwienia dla organizacji pozarządowych 
 

Fundacje i stowarzyszenia będą mogły starać się o        
pożyczki w powiatowych urzędach pracy. Ustawa      
wprowadza też ważną zmianę dla członków ich zarządów,        
których kadencja upływa w okresie stanu zagrożenia       
epidemicznego lub epidemii, lub w ciągu 30 dni po ich          
odwołaniu. Zostaje ona przedłużona maksymalnie o 60 dni        
licząc od odwołania stanów. 
 
Banki - podmiotami zaufania 
 
Banki będą mogły świadczyć usługi zaufania oraz       
wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu      
przepisów o usługach zaufania nawet, gdy ich statuty nie         
przewidują takich czynności. Taka możliwość będzie      
obowiązywała w okresie epidemii lub zagrożenia nią oraz        
przez 12 miesięcy od ich zakończenia.  
 
Pozostałe zmiany 
 

Ustawa wprowadza również wiele innych zmien. Warte       
wspomnienia jest: 
 

● Wprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji -    
temat opisaliśmy w ubiegłym tygodniu 

● Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych -      
m.in. zniesienie wadium  

● umożliwienie rozpraw online także w sprawach      
karnych 

● Liberalizacja przepisów dotyczących zadłużenia    
samorządów 

 
Szczegóły niektórych, pominiętych przez nas zmian      
znajdą Państwo na na stronie Ministerstwa Rozwoju       
TUTAJ 
 
 
Źródło: PAP,  gov.pl, prawo.pl 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow---tarcza-40-przyjeta-przez-sejm

