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DLA BIZNESU 
 
Możliwość odroczenia spłaty kredytów. Oferta     
największych polskich banków. 
 
Poniżej prezentujemy listę największych polskich banków      
wraz z linkami do oficjalnych komunikatów dotyczących       
odroczenia spłaty rat kredytowych oraz leasingowych. 
 
Alior Bank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank umożliwia zawieszenie spłat kredytów dla      
przedsiębiorców w dwóch wariantach. Pierwszym jest      
zawieszenie rat kapitałowych na 6 miesięcy, drugim –        
zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące.      
Przyznanie wakacji kredytowych oznacza jednocześnie     
wydłużenie okresu spłaty. Wnioski można składać za       
pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku. 
 
Leasing 
Szczegóły dotyczące odroczenia raty leasingowej znajdą      
Państwo pod adresem Alior leasing  
 
Bank Pekao 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Maksymalny okres zawieszenia spłaty wynosi 3 miesiące.       
W trakcie wakacji kredytowych klient może spłacać       
odsetki lub wybrać opcję odroczenia całych rat       
kapitałowo-odsetkowych. Wnioski można składać zdalnie,     
a bank nie będzie pobierał opłat za ich rozpatrzenie. 
 
Kredyty odnawialne 
Klienci Banku Pekao posiadający kończące się w       
najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na       
ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób         
uproszczony. 
 
Leasing 
Odroczenie rat leasingowych odbywać się będzie na       
zasadach takich samych jak w przypadku kredytów       
spłacanych w ratach. 
 
Citi Handlowy 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z karencji w       
spłacie kapitału na okres 3 miesięcy. Możliwe jest także         
zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych.    
Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają     
możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych,      

kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją     
wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego        
wniosku klienta.  
 
Kredyty odnawialne 
Mikroprzedsiębiorcy uzyskają możliwość przedłużenia    
terminu zapadalności kredytu, jeżeli okres odnowienia      
przypadnie do końca czerwca 2020 r. Klienci bankowości        
instytucjonalnej będą mogli odnowić aktualne     
finansowanie obrotowe na okres do 3 miesięcy na        
dotychczasowych zasadach. 
 
Idea Bank  
 
Kredyty odnawialne 
Odroczenie będzie polegało na zawieszeniu na okres do 6         
miesięcy spłaty rat kapitałowych. Kredytobiorca spłacać      
powinien zatem wyłącznie odsetki. Okres spłaty zostanie       
wydłużony o okres wakacji kredytowych. 
 
W przypadku kredytu Fair (gdzie raty obejmują wyłącznie        
kapitał) wartość spłacanych rat zostanie tymczasowo      
obniżona o 80 proc. 
 
 
ING Bank Śląski 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank wprowadził możliwość automatycznego    
przedłużenia kredytów odnawialnych dla firm o 3       
miesiące. Kredyt odnawialny, który nie był w trakcie        
indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji i      
będzie zapadał w najbliższym czasie, będzie odnowiony       
według nowej procedury z możliwością kolejnego      
wydłużenia. Skorzystanie z tej możliwości wymaga      
jedynie akceptacji przez klienta w bankowości      
internetowej dokumentu, który automatycznie został     
wystawiony przez bank. 
 
Leasing 
Klienci leasingobiorcy mogą wnioskować o zmianę      
harmonogramu kontraktu. ING Lease realizuje     
przyspieszoną procedurę rozpatrywania aplikacji o     
odroczenie rat leasingowych. 
 
mBank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Odroczenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest na       
maksymalnie 6 miesięcy.  
 
 
 

 
 

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

 
 

https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty-firmowe.html
https://www.aliorleasing.pl/page/wniosek-o-obnizenie-rat
https://media.pekao.com.pl/pr/491965/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-zwiazane-z-sytuacja-epidemiczna
https://www.online.citibank.pl/bezpieczenstwo/rekomendowany-kontakt.html
https://www.ideabank.pl/idea-bank-wprowadza-polroczne-wakacje-kredytowe
https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/491559/ulatwienia-kredytowe-dla-firm-w-ing
https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/492218/ing-umozliwia-zawieszenie-splaty-rat-kredytow-i-leasingu
https://pl.media.mbank.pl/89342-aktualizacja-mbank-umozliwia-odlozenie-splaty-kredytow-na-pol-roku-bez-wychodzenia-z-domu
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Leasing 
Program obniżenia rat leasingowych jest dostępny dla       
klientów, którzy zawarli ze spółką mBanku umowy       
finansowania ruchomości (pojazdy, maszyny) o łącznej      
wartości poniżej 1 mln zł oraz do tej pory terminowo          
regulowali raty leasingowe. Po złożeniu wniosku      
kolejnych 6 rat zostanie obniżonych nawet o 90 proc., a          
okres trwania umowy zostanie przedłużony o dodatkowe       
pół roku. Formularz wniosku należy pobrać ze strony        
internetowej mleasing.pl. Do aneksów stosowana będzie      
obniżona o połowę stawka opłaty za zmiany w kontrakcie. 
 
Santander Bank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank umożliwia skorzystanie z karencji w spłacie kapitału        
przez okres 3 lub 6 miesięcy. W tym czasie kredytobiorca          
spłaca odsetki. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony      
proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania. Okres      
spłaty nie ulega wydłużeniu. Wnioski można składać przez        
telefon, a wkrótce także w bankowości internetowej. 
 
Linie Kredytowe 
Linie kredytowe w rachunku bieżącym są automatycznie       
przedłużane na kolejne dwa miesiące, jeśli zbliża się        
termin odnowienia. Nie jest pobierana opłata za tę        
czynność i nie jest wymagane sporządzenie aneksu.       
Klienci informowani są o zmianie poprzez korespondencję       
w bankowości internetowej. Jeśli kredytobiorca nie chce       
skorzystać z prolongaty, powinien poinformować o tym       
bank. 
 
Leasing 
Informacje dotyczące odroczenia raty leasingowej znajdą      
Państwo pod adresem Santander leasing 
 
PKO 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Zawieszenie spłaty może objąć całą ratę kredytu lub        
pożyczki, tj. zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.        
Nie można zawiesić spłaty rat kredytu lub pożyczki z         
niespłaconym zadłużeniem przeterminowanym. 
 
Leasing 
PKO oferuje możliwość odroczenia na 6 miesięcy spłaty        
raty kapitałowej zawartej standardowej umowy leasingu      
lub pożyczki (zakres umowy standardowej nie obejmuje       
wynajmu długoterminowego, dla którego wnioski będą      
rozpatrywane indywidualnie) i wydłużenia umowy o ten       
okres, bez żadnych dodatkowych opłat związanych z       
aneksowaniem umowy i bez podniesienia wysokości      
marży. Szczegóły procesu na stronie PKO Leasing 

PNB Paribas 
 
Bank BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym      
oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora        
Agro (również rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty        
pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to      
kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych,      
samochodowych, hipotecznych i firmowych. 
 
Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty na        
3 miesiące powinni złożyć wniosek za pośrednictwem       
formularza internetowego, dostępnego na stronie Banku      
BNP Paribas (bnpparibas.pl/odroczenierat) od 19 marca br. 
 
 
Z pozostałych dużych banków, swój komunikat w       
ostatnich dniach wydał Banku Millennium, ich oferta na        
chwilę obecną skierowana jest wyłącznie do klientów       
indywidualnych i umożliwia zawieszenie raty     
kapitałowo-odsetkowej na 3 miesiące - wnioski należy       
składać telefonicznie. W swoim komunikacie bank      
zapewnił że pracuje również nad propozycjami      
skierowanymi do firm. Możliwość zawieszenia rat dla       
MŚP w swoim komunikacie ogłosiło natomiast Credit       
Agricole. 
 
 

 
DLA KSIĘGOWYCH 
 
Nie da się ominąć fiskusa "na wirusa" 
W piątek, 20 marca, mija czas rozliczenia i wpłaty         
zaliczek na podatki dochodowe. W przyszłą środę (25        
marca) trzeba będzie natomiast wysłać jednolite pliki       
kontrolne i deklaracje VAT. Rząd nie przesunął tych        
terminów z powodu epidemii koronawirusa. CIT-8 będą       
mogły złożyć później tylko organizacje pozarządowe, choć       
najbardziej zależy na tym spółkom. 
Mimo apeli księgowych, biegłych rewidentów, doradców      
podatkowych, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się      
– póki co – na wydłużenie czasu na wywiązanie się z           
obowiązków rozliczenia podatków i przesyłania do      
urzędów różnego rodzaju sprawozdań. Z zapowiedzi      
dotyczących tzw. tarczy kryzysowej, czyli pakietu      
pomocowego dla firm nie wynika, że postulaty ekspertów        
będą wzięte pod uwagę. 
W czwartek Ministerstwo Finansów przedstawiło własne      
rozwiązania. Wskazało m.in. na przedłużenie terminu do       
złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji     
pozarządowych. Dodatkowo ma też zostać wydłużony      
termin na przekazanie przez płatników zaliczek na       
podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i       
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https://mleasing.pl/firmy-i-korporacje/obsluga-klienta/zmiany-umowy-cesje/zmiana-harmonogramu/
https://media.santander.pl/pr/492594/santander-bank-polska-pomaga-klientom
https://santanderleasing.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/informacja-dotyczaca-odroczenia-splaty-zobowiazan.html
https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/
https://www.pkoleasing.pl/aktualnosci/koronawirus-specjalne-rozwiazania-pko-leasing-s-a-dla-klientow/
https://media.bnpparibas.pl/pr/492577/bank-bnp-paribas-pozwala-zawiesic-splate-rat-kapitalowych-i-odsetkowych-kredytu-na-3-miesiace-bez-wychodzenia-z-domu
https://market.bnpparibas.pl/wnioski/kontakt-z-bankiem/bb9ef8b2-6ad4-11ea-bd3b-0050569f510d/
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/bank-millennium-umozliwia-zawieszenie-splaty-kredytu-na-3-miesiace
https://www.credit-agricole.pl/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-malych-srednich-firm-oraz-agrobiznesu
https://www.credit-agricole.pl/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-malych-srednich-firm-oraz-agrobiznesu
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kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie        
mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. Zaliczki za          
kwiecień w normalnych warunkach trzeba byłoby zapłacić       
20 maja. Przesunięcie płatności na 1 czerwca, daje więc         
płatnikom dodatkowe 10 dni. 
 
Rozliczenie lutego po staremu 
Nie zmieniają się jednak terminy bieżących rozliczeń       
podatkowych. 20 marca trzeba zatem rozliczyć podatek       
dochodowy i wpłacić zaliczkę. 25 marca minie z kolei         
termin na wysłanie do skarbówki jednolitych plików       
kontrolnych i deklaracji VAT. Te terminy nie zostaną już         
przesunięte – nie ma na to czasu. 31 marca to z kolei dla             
większości firm w Polsce graniczna data sporządzenia       
sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz obowiązek       
złożenia m.in.: deklaracji CIT-8, deklaracji MDR w       
zakresie schematów podatkowych, złożenia deklaracji     
IFT-2R, deklaracji ORD_U. 
Można mieć ewentualnie jeszcze nadzieję na przesunięcie       
terminu na złożenie sprawozdań finansowych i innych       
dokumentów składanych do końca marca. Wydaje się, że        
kalendarz na to pozwala – najbliższe posiedzenie rządu        
planowane jest na wtorek, 24 marca. Sejm zbierze się         
natomiast 25 i 26 marca. Przedstawiciele rządu o szerszej         
pomocy księgowym i doradcom podatkowym jednak nie       
wspominają. 
 
Problemy księgowych pozostają 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apelowało do      
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o odroczenie terminów       
składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych,      
sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego      
Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu    
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich    
instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia,     
podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok       
2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla         
których rygorystyczne terminy wynikają z innych      
przepisów w tym o obrocie papierami wartościowymi,       
prawa bankowego dla których termin sporządzania i       
złożenia przypada po 12 marca 2020 r. Z podobnymi         
postulatami występowali również doradcy podatkowi. 
Okazało się jednak, że przedstawione założenia planu       
antykryzysowego nie zawierają wielu postulatów, o które       
apelowali księgowi, doradcy podatkowi i organizacje      
przedsiębiorców. 
 
Ulgi i umorzenia tylko na wniosek 
Przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem      
koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą       
należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o       
przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Parę dni temu        

przypomniało o tym Ministerstwo Finansów na swojej       
stronie internetowej. Resort zwrócił uwagę, że w sytuacji        
negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców     
wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe      
będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy        
rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w      
spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu     
płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości      
podatkowych itp). Wnioski składane przez     
przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. ordynacji         
podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 
Zgodnie z tym przepisem, organ podatkowy, na wniosek        
podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym     
interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 
 
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć      

zapłatę podatku na raty, 
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości       

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub       
odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek      
na podatek, 

3) umorzyć w całości lub w części zaległości       
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę      
prolongacyjną. 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinno       
się jednak złożyć przed jego upływem. 
 
Późniejsze rozliczenie może być karane 
Miejmy nadzieję, że w dzisiejszej sytuacji      
spotkamy się raczej ze zrozumieniem ze strony       
Urzędów Skarbowych, ale dla porządku     
przypominamy, że kodeks karny zawiera     
przepisy regulujące prawo do karania za      
przekraczanie terminów deklaracji i płatności     
podatków: 
 

● nawet jeśli zachorujesz, będziesz na     
kwarantannie, czy nie będziesz miał dostępu do       
danych księgowych i nie złożysz deklaracji w       
terminie możesz być ukarany mandatem i      
grzywną 

● a jeśli z powyższych powodów spóźnisz się z        
zapłatą należnego za luty podatku, to zapłacisz       
poza kwotą należną odsetki  

● chyba, że złożysz oświadczenie o “czynnym      
żalu” - jest nadzieja, że w dzisiejszych       
warunkach Cię usprawiedliwią. 
 

Tą nadzieję daje nam artykuł 16 § 1 kodeksu karnego          
skarbowego,: nie podlega karze za przestępstwo      
skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po       
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popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym      
organ powołany do ścigania, ujawniając istotne      
okoliczności tego czynu, w szczególności osoby      
współdziałające w jego popełnieniu. Ujawnienie, w      
ramach oświadczenia o “czynnym żalu”, powinno      
zawierać precyzyjne wykazanie niemożności złożenia w      
terminie deklaracji, czy zapłaty należnego podatku, np.       
zachorowałem na koronawirusa i w dniach od … do …          
walczyłem o przetrwanie na co przedkładam lub przedłożę        
stosowny dokument ze szpitala… Ogólne stwierdzenie -       
bo był stan epidemii może nie wystarczyć. 
Pamiętaj, żeby powyższe zrobić ZANIM urząd skarbowy       
podejmie decyzje o ukaraniu Ciebie. Pewnie wcześniej       
wezwą Cię do wyjaśnień. Jeśli będziesz opieszały - to         
“czynny żal” wyrażany za późno (po decyzji US) będzie         
nieskuteczny. 
 

Minister finansów znosi bufor ryzyka     
systemowego 
Minister Finansów poinformował, że podpisał     
rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka      
systemowego. Ma to uwolnić 30 miliardów złotych       
kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla małych i        
średnich przedsiębiorstw o 40 mld zł. 
Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który       
muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk,       
np. spowolnienia gospodarczego. W przypadku     
materializacji ryzyka bufor ulega rozwiązaniu, co      
powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać      
przeznaczony na stymulację gospodarki. I Tadeusz      
Kościński, minister finansów podpisał w środę, 18 marca        
rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka      
systemowego, które tego samego dnia zostało      
opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zaczęło więc      
obowiązywać od czwartku 19 marca. Dzięki temu banki        
będą mogły udzielić dodatkowo kredytów dla      
przedsiębiorstw o wartości około 40 mld zł. 
Zniesienie bufora zarekomendował Komitet Stabilności     
Finansowej. Ma to ograniczyć negatywny wpływ      
koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na         
polską gospodarkę. Umożliwi bankom wykorzystanie     
środków na akcję kredytową stymulującą polską      
gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie      
podniesienie PKB o 0,5 proc. w przeciągu 2,5 lat –          
podkreśla Tadeusz Kościński. 
KSF podkreśla jednak, że ważne jest, aby uwolnione z         
bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych      
dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie      
gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach. 
 

Obowiązek sporządzenia sprawozdań   
finansowych ma być przesunięty 
Ministerstwo Rozwoju postuluje przesunięcie terminu     
sporządzenia sprawozdań finansowych o trzy miesiące -       
ustaliło Prawo.pl. Eksperci nie mają wątpliwości, że to        
bardzo dobry pomysł. Zarządy firm walczą teraz z        
wirusowym kryzysem, który może też wpłynąć na wartość        
należności, zapasów czy inwestycji. Czy biznes dostanie       
więcej czasu - zależy od resortu finansów. 
Obecnie jedynie protokół zgromadzenia wspólników z      
podjętymi uchwałami może być przygotowany do końca       
czerwca. Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z        
rokiem kalendarzowym, na przygotowanie i podpisanie      
bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych,       
sprawozdania zarządu czy sprawozdania finansowego     
mają czas do końca marca 2020 r. Jak ustaliło Prawo.pl          
Ministerstwo Rozwoju postuluje, z powodu epidemii      
koronawirusa, o wydłużenie tego terminu o trzy       
miesiące. Ma to być element tzw. pakietu       
antykryzysowego. Eksperci nie mają wątpliwości, że to       
bardzo ułatwiłoby działanie spółkom w tych trudnych       
czasach, a także chroniłoby przed odpowiedzialnością      
karną za nieprzygotowanie dokumentów w ustawowym      
terminie. Na wydłużenie terminu musi jednak wyrazić       
zgodę Ministerstwo Finansów. W ogłoszonych wczoraj      
przez MF propozycjach nie ma jednak nic na temat         
przesunięcia terminów. MR liczy, że to się zmieni. 
 
31 marca - termin, którego nie da się dotrzymać 
Eksperci chwalą propozycję MR. – Przesunięcie terminu       
sporządzenia sprawozdania, to będzie ulga dla spółek.       
Obecnie zarządy mają większe zmartwienia, muszą gasić       
duże pożary, pracują po 24 godziny na dobę, by ratować          
firmy przed kryzysem – mówi Adam Ruciński, biegły        
rewident, prezes BTFG Advisory. Tak samo mówią       
księgowi. - To bardzo dobra inicjatywa resortu rozwoju –         
mówi księgowa dużej spółki. – Po pierwsze, zarządy        
spółek i księgowe są zajęte ratowaniem firm przed utratą         
płynności finansowej, a także śledzeniem ekspresowych      
zmian w prawie. Sporządzenie i podpisanie sprawozdania       
zajmuje dużo czasu, trzeba sprawdzić wszystko, uzgodnić,       
zweryfikować, przesłać dokumenty. Gdy biura są      
zamknięte, pracownicy pracują zdalnie, prowadzi się      
rozmowy o dużych sumach, a w tyle słychać dzieci, nie ma           
gwarancji, że nie będą zawierały błędów. Ponadto       
ważniejsze jest, aby mieć czas na zmiany w zasadach         
wynagradzania, składanie wniosków o umorzenie składek      
do ZUS, jednym słowem - ratowanie firmy, a nie         
przygotowanie dokumentów, które do KRS i tak trafiłyby        
dopiero w lipcu – tłumaczy księgowa. Jako pierwszy o         
przesunięcia terminów zatwierdzania sprawozdań apelował     
Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce      
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(SKwP). Stowarzyszenie przekonywały, że nie wszystkie      
firmy korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów, i       
te przesyłają w formie tradycyjnej. Ale to nie jedyny         
problem. Audytorzy muszą oceniać wpływ różnych      
zdarzeń na sytuację finansową badanych podmiotów, a       
jednym z nich jest rozszerzająca się epidemia       
koronawirusa. Jej skutki mogą wpłynąć na wartość       
należności, zapasów i inwestycji. W rezultacie biegłym       
rewidentom wyjątkowo trudno będzie ocenić i      
zweryfikować deklarowane przez firmy możliwości     
kontynuowania działalności gospodarczej. Przesunięcie    
terminu przygotowania sprawozdania oznacza, że tam      
gdzie sytuacja tego wymaga, biegli zajmą się nim w lipcu,          
sierpniu lub wrześniu. Oczywiście przy założeniu, że       
termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego     
również ulegnie przedłużeniu. Liczę, że do tego czasu        
sytuacja unormuje się – mówi Adam Ruciński. 
 
Złożenie sprawozdania do KRS 
W ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania        
finansowego trzeba je złożyć do Krajowego Rejestru       
Sądowego. Spółki, które zatwierdzają dokumenty     
ostatniego możliwego dnia, czyli na zgromadzeniu      
wspólników 30 czerwca - mają czas do 15 lipca. Eksperci          
wskazują więc, że musi jeszcze zostać przesunięty termin        
złożenia sprawozdania do KRS. - W ślad za przesunięciem         
terminu na sporządzenie, trzeba przesunąć termin na       
złożenie. Trzeba bowiem pamiętać, że w wielu spółkach        
sprawozdanie muszą jeszcze zbadać audytorzy – podkreśla       
Łukasz Drożdżowski, radca prawny. 
 
Bez odpowiedzialności karnej 
Łukasz Drożdżowski zwraca uwagę, że za      
niesporządzenie w terminie sprawozdania finansowego,     
w tym jego niepodpisanie grozi grzywna w przedziale        
od 100 zł do 1 080 000 zł (art. 33 Kodeksu karnego), a             
nawet kara pozbawienia wolności do lat 2. Mówi o tym          
art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W przypadku         
ewentualnego wszczęcia postępowania karnego, przyczyna     
braku sporządzenia SF wymaga każdorazowej,     
indywidualnej analizy, w tym zbadania wszelkich      
okoliczności popełnienia czynu, w tym uwzględnienia tych       
łagodzących, ale też umyślności działania czy jego       
zaniechania. Tu epidemia koronawirusa mogłaby stanowić      
okoliczność łagodzącą, ale pewności nie ma. – Systemowe        
przesunięcie wyklucza możliwość podjęcia środków     
prawnokarnych w tym zakresie. Uwalania też od badania        
okoliczności w konkretnym przypadku – podkreśla Łukasz       
Drożdżowski. Dlatego jego zdaniem jak najbardziej takie       
działanie legislacyjne jest wskazane. 
 
 

DLA KADROWCÓW 
 
 

Lekarze rodzinni nie mogą wystawiać     
zwolnienia osobom na kwarantannie. To     
niezgodne z prawem 
Wystawienie zwolnienia chorobowego osobie zdrowej     
przebywającej na kwarantannie jest niezgodne z prawem –        
wskazują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony      
Zdrowia. Dodają, że zaświadczenie o kwarantannie      
wystawia inspekcja sanitarna. 
Tymczasem, jak poinformowała prezes PPOZ Bożena      
Janicka, z informacji wysyłanych przez powiatowych      
inspektorów sanitarnych do placówek podstawowej opieki      
zdrowotnej, to właśnie lekarze rodzinni powinni      
wystawiać zwolnienia (druk ZUS ZLA) osobom zdrowym       
objętym kwarantanną. 
W piśmie tym można przeczytać, że zgodnie z decyzją         
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego każda osoba     
wracająca z zagranicy „powinna się zgłosić do lekarza        
podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania      
zwolnienia lekarskiego eZLA o kodzie ICD-10 Z20       
(styczność i narażenie na choroby zakaźne) lub Z29        
(potrzeba innych środków profilaktycznych)”. 
Zdaniem prezes PPOZ jest to nie do przyjęcia.        
„Kwarantanna dotyczy pacjenta, u którego nie stwierdzono       
choroby. Sama styczność i narażenie na zakażenie oraz        
związana z tym konieczność izolacji absolutnie nie       
świadczy o chorobie” – podkreśliła Janicka. 
Lekarze PPOZ zdecydowanie sprzeciwiają się     
„spychaniu” obowiązku wystawiania zaświadczeń na     
placówki POZ, które przepełnione są chorymi pacjentami,       
potrzebującymi pomocy lekarskiej. 
Przyjście osoby, która nie ma żadnych objawów tylko po         
wystawienie zaświadczenia stanowi dla niego poważne      
ryzyko zakażenia. Dlatego osoby powracające z zagranicy,       
które zgodnie z przepisami prawa zostały objęte       
kwarantanną, powinny się zwracać nie osobiście, ale z        
pisemnym wnioskiem za pośrednictwem poczty     
elektronicznej lub ePUAP (ogólnopolska platforma     
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z      
jednostkami administracji publicznej) do właściwej     
powiatowej inspekcji sanitarnej w celu wystawienia      
zaświadczenia o nałożonej kwarantannie. We wniosku      
powinno znaleźć się oświadczenie, że osoba ta wraca z         
zagranicy oraz należy podać datę powrotu” – informują        
lekarze PPOZ. 
Swoje stanowisko w tej sprawie lekarze PPOZ przesłali do         
Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz      
do Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody     
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Wielkopolskiego, dyrektora ZUS I oddział w Poznaniu       
oraz dyrektor WOW NFZ. 
Wyjaśniają w nim, że „osoba, która otrzyma decyzję        
inspektora sanitarnego o nałożeniu kwarantanny powinna      
po okresie kwarantanny dostarczyć pracodawcy tę decyzję       
(a przedsiębiorcy i inne osoby, które są jednocześnie        
płatnikami składek – do ZUS). Dokument ten będzie        
podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na        
ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z         
powodu kwarantanny będzie przysługiwać wynagrodzenie     
za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek         
chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład      
Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy decyzją o       
konieczności izolacji zostanie objęte tylko dziecko, rodzic       
otrzyma zasiłek opiekuńczy na podstawie decyzji o       
konieczności izolacji dziecka”. 
Lekarze PPOZ dodają, że jeśli pacjent w trakcie        
kwarantanny rzeczywiście zachoruje, to wówczas ma      
pełne prawo do skorzystania z porady lekarskiej,       
teleporady, a także do uzyskania zwolnienia      
lekarskiego (ZUS ZLA). 
 

Tarcza antykryzysowa. Jaka pomoc dla matki      
zatrudnionej na umowę zlecenie 
 
Na jakie wsparcie może liczyć matka zatrudniona na        
umowę zlecenie? 
● wypłata świadczenia gwarantowanego 
● dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
● przedłużenie do końca maja terminu na złożenie       

deklaracji podatkowej PIT 
● wakacje kredytowe 
● opieka żłobkowa 
● ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego     

wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk 
● przesunięcie płatności za media 
● jeśli jest twórcą – wsparcie finansowe twórców i        

artystów 
 

ZUS - nowe infolinie tematyczne dla klientów 
 
Ze względu na duże natężenie telefonów ZUS       
uruchomił trzy nowe, tematyczne linie telefoniczne pod       
nowymi numerami telefonów, które są czynne w dni        
robocze (pn.- pt.) w godzinach 7.00 – 15.00. 
1) ZASIŁKI, OPIEKA nr telefonu 22 290 87 01 - Pod          

tym numerem telefonu można otrzymać informacje      
dotyczące świadczeń z powodu poddania się      
kwarantannie lub izolacji oraz w sprawie zasiłków       
opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w       
związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego,      
przedszkola, szkoły 

2) PRZEDSIĘBIORCY nr telefonu 22 290 87 02 - Pod         
tym numerem telefonu można otrzymać informacje      
dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców 

3) BADANIA, REHABILITACJA nr telefonu 22 290      
87 03 - Pod tym numerem telefonu można otrzymać         
informacje dotyczące odwołanych badań lekarskich i      
rehabilitacji leczniczej. 

Nadal do Państwa dyspozycji jest ogólnopolska linia       
telefoniczna pod numerem telefonu 22 5601600, dostępna       
w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18. Po wybraniu         
„0”(połączenie z konsultantem Centrum Obsługi     
Telefonicznej), należy wybrać odpowiedni temat     
rozmowy: 
1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA, 
2 - Renty i emerytury, 
3 – Zasiłki, 
4 - Informacje dla ubezpieczonych, 
5 - Informacje dla płatników, 
7 – Wsparcie dla przedsiębiorców 
9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania         
się kwarantannie lub izolacji 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, www.forbes.pl, 
gazeta.pl, gazetaprawna.pl, infor.pl 
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