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DLA BIZNESU  
Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Sejm przyjął 

poprawki Senatu 

W piątek (19.06.20) wieczorem Sejm głosował nad       
poprawkami Senatu do ustawy o dopłatach do       
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na     
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom    
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie      
niektórych innych ustaw, zwanej tarczą antykryzysową.      
Senatorowie zgłosili ich 126, a sejmowa Komisja       
Finansów Publicznych zaakceptowała 91 i Sejm poparł je        
w jednym głosowaniu. Sejm odrzucił więc 35 poprawek.  

Warte odnotowania poprawki poparte przez Sejm dotyczą       
m.in. uproszczonego postępowania   
restrukturyzacyjnego. Poprawiają one pozycję    
wierzyciela. Posłowie jednak nie zgodzili się z najbardziej        
kontrowersyjnymi propozycją dotyczącą prawa do zmiany      
doradcy restrukturyzacyjnego. Ważna poprawka dotyczy     
też przepisów antyprzejęciowych. Posłowie zgodzili się,      
że kontroli nie będą podlegały przejęcia przez firmy z         
państw należących do Organizacji Współpracy     
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Akceptację zyskała      
też poprawka, która sprawi, że odprawa po rozwiązaniu        
przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej też nie      
będzie mogła przekraczać 26 tys. złotych. Sporo       
poprawek zaakceptowanych przez Sejm dotyczy     
podatków. Ulga w PIT na darowizny, np. laptopów dla         
szkół będzie również przysługiwała, gdy przekazanie      
darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku      
publicznego. Posłowie poparli poprawkę, która pozwala      
zleceniobiorcom złożyć wniosek o postojowe, jeśli      
zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku     
elektronicznie. Doprecyzowano też zmianę dotyczącą     
wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze 30 dni bez        
uzyskania zgody pracownika. Dodano, że pracownik jest       
obowiązany taki urlop wykorzystać. 

W tarczy 4.0 są przede wszystkim przepisy o wsparciu         
finansowym dla samorządów, zmiany dla pracodawców      
i pracowników dotyczące pracy zdalnej, przepisy o       
kontroli przez prezesa UOKiK wrogich przejęć,      
ułatwienia dla rynku zamówień publicznych, wakacje      
kredytowe, pożyczki dla fundacji i stowarzyszeń z       
powiatowych urzędów pracy oraz kontrowersyjne     
zmiany w kodeksie karnym. Poniżej prezentujemy      

szczegóły najważniejszych, naszym zdaniem, przepisów     
dotyczących przedsiębiorców: 

Automatyczne umorzenie 5 tys. mikropożyczki 

W nowej tarczy znowelizowano przepisy o      
mikropożyczce. Zmieniona została treść art. 15zzd, ust. 7 i         
uchylony ust.8. Obecnie pozostał jedyny warunek (nowa       
treść ust. 7): „Pożyczka wraz z odsetkami podlega        
umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca     
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3       
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.” Oznacza to, że        
pożyczka wraz z odsetkami podlegać będzie umorzeniu       
automatycznie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca     
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3       
miesięcy od dnia jej udzielenia. Ponadto tarcza 4.0 usuwa         
zapis, zgodnie z którym oświadczenie o prowadzeniu       
działalności miało być składane pod rygorem      
odpowiedzialności karnej. 

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     
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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. 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.         
Dopłaty nie będą stanowiły 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            
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” ze strony Państw nienależących do       
OECD. 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.  
 
Pozostałe warte odnotowania zmiany 
 

● Wprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji. 
● Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych -      

m.in. zniesienie wadium. 
● Umożliwienie rozpraw online także w sprawach      

karnych. 
● Przedłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego dla      

rodziców dzieci do lat 8. 

Źródło: PAP,  gov.pl, prawo.pl 
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