
 
 
 
 
 
   

1 | S t r o n a  
 

 

Praktyczny przewodnik przedsiębiorcy 

po przepisach tarczy antykryzysowej 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 

 

1. Czym jest tarcza antykryzysowa?...............................................................................................2 

2. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące……………………………………………………………………………....2 

3. Odroczenie lub rozłożenie na raty należności ZUS………………………………………………………………….3 

4. Świadczenie postojowe………………………………………………………………………………………………………….3 

5. Zobowiązania podatkowe – umorzenie, odroczenie, raty……………………………………………………….4 

6. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r………………………………………………………………….4 

7. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem………………………………………..5 

8. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z produkcją towarów przeciw 

COVID-19……………………………………………………………………………………………………………………………….5 

9. Zmniejszenie podstawy podatku dochodowego CIT o nieuregulowane należności handlowe..6 

10. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych CIT………………………………………………………………………………..6 

11. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników………………………………………………………………..7 

12. Dodatkowe ulgi w zakresie PIT……………………………………………………………………………………………….7 

13. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT……………………………………………….7 

14. JPK_VAT…………………………………………………………………………………………………………………………………8 

15. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników……………………………………………8 

16. Dofinansowanie pensji pracowników…………………………………………………………………………………….9 

17. Praca i pobyt cudzoziemców na terenie RP………………………………………………………………………….11 



 
 
 
 
 
   

2 | S t r o n a  
 

 

1. Czym jest tarcza antykryzysowa? 
 

  

Tak zwana tarcza antykryzysowa to ustawa zawierająca pakiet rozwiązań, który ma ochronić 

polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się 

na pięciu filarach: 

 

− Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, 

− Finansowaniu przedsiębiorców, 

− Ochronie zdrowia, 

− Wzmocnieniu systemu finansowego, 

− Inwestycjach publicznych 

 

 

2. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące 

 

Osoby samozatrudnione lub zatrudniające maksymalnie 9 osób, mogą skorzystać ze zwolnienia 

ze składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja.  

Jakie warunki muszą być spełnione? 

− Wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacanie składek na 

własne ubezpieczenie  

lub 

− bycie płatnikiem składek przed tą datą i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej 

niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r. 

− dodatkowym warunkiem dla osób samozatrudnionych jest nieprzekroczenie 

przychodu powyżej 15 681 zł w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek 

Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek?  

Wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, do 30 czerwca 2020 roku, w 
następujący sposób: 

− online: przez PUE ZUS lub przez www.gov.pl 

− za pośrednictwem poczty, 

− osobiście w placówce ZUS (wniosek wrzuć do skrzynki na dokumenty, nie musisz 
kontaktować z się pracownikiem placówki). 

 
Do wniosku dołączyć należy dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r., chyba 
że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania. 
 

  

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
http://www.gov.pl/
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Gdzie pytać w razie wątpliwości?  

 
Pod numerami telefonów: 22 290 87 02, 22 290 87 03 lub 22 560 16 00 

 

 
3. Odroczenie lub rozłożenie na raty należności ZUS 

 
 
 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złoży 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.  
 
Warunki wsparcia: 
 
Przedsiębiorca musi być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma 
znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie ma też znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa. 
Rozwiń tekst 
 
Gdzie i jak składać wniosek? 
 
Wniosek RDU składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w następujący sposób 

− drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 

− za pośrednictwem poczty, 

− osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty 

 
 

4. Świadczenie postojowe 
 
 
 
Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować 
utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przedsiębiorca otrzyma, jeśli: 
 

− Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesił 
działalności) i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył 
wniosek o świadczenie postojowe: 
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1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który przedsiębiorca uzyskał w 
miesiącu poprzedzającym, 

2. nie przekroczył kwoty 15 681 zł  
 

− Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił 
ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w 
którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 15 681 zł 
 

 
Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przedsiębiorca otrzyma, jeśli: 

 

− Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza 
podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT. 

 
 

Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek? 
 

Wniosek RSP-D składać należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, w następujący 
sposób: 

 

− drogą elektroniczną przez PUE ZUS  

− za pośrednictwem poczty,  

− osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty 
 

 

5. Zobowiązania podatkowe – umorzenie, odroczenie, raty 
 

 
Przedsiębiorcy mający problem z terminowym regulowaniem zobowiązań w czasie epidemii 
COVID-19 mogą skorzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg (art. 67a Ordynacji 
podatkowej) i złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań 
podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych. 

 
Wniosek składa się do KAS online: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0292_00 
 
 
 
 

6. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r. 
 

 
Będzie istniała możliwość pomniejszenia dochodu z działalności gospodarczej z roku 
poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020. 
 

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0292_00
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Jednorazowo można obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.  
 

 
Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie 
następujących pięciu latach podatkowych. 
 
Przedsiębiorca może skorzystać, jeśli: 
 

− Z powodu COVID-19 poniósł w 2020 r. straty z działalności gospodarczej; 

− uzyskał przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów 
uzyskanych w poprzednim roku; 

− prowadził działalność w roku poprzednim i złożył roczne zeznanie podatkowe.  
 
Kto może odliczyć:  
 
Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali 
podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców 
(jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.) 
 
 

7. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem 
 
 
Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy 
marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r. 
 
Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: 

− poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, 

− uzyskanie w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, 
który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym 
roku średnich przychodów. 

 
 

8. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z produkcją 
towarów przeciw COVID-19 
 
 
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z 
tytułu nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19, np. do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, 
medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków 
do dezynfekcji i higieny rąk. Odpis ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko nabytych w 2020 
r. środków trwałych. 
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9. Zmniejszenie podstawy podatku dochodowego CIT o nieuregulowane 
należności handlowe 

 
 
Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze zmniejszenia podstawy podatku dochodowego 
podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu 
zapłaty. Ulga polega na zwolnieniu z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę 
obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało 
uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.  

 
Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, przedsiębiorca 
zachowuje prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na 
dotychczasowych zasadach. 
 
Jak skorzystać? 
 
Aby skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorca musi uzyskać przychody w danym okresie 
rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 
rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 
2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej.  
 
Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy: 
 

− stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, 

− rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 
uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, 

− rozpoczęli działalność w 2020 r. 
 

 

10. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych CIT 
 
 
Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania 
zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za 
miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 
 
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu 
składanym za 2020 r. 
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11. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników 
 
 
Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą 
uiścić w terminie późniejszym, tj. do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów: 
 
1) ze stosunku służbowego, 
2) stosunku pracy, 
3) pracy nakładczej 
4) spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 
 
Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. 
Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz 
z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. 

 
 

12.  Dodatkowe ulgi w zakresie PIT 
 
− umożliwienie rozliczenia PIT za 2019 r. do 31 maja 2020 r. 

− zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r. (dodany art. 
52l i 52m ustawy o PIT), 

− odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania 
(dodany art. 52n ustawy o PIT), 

− przedłużenie terminu płatności podatku od przychodów ze środka trwałego będącego 
budynkiem do 20 lipca 2020 roku 

− odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników (dodany art. 52q ustawy o PIT), 

− jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19  

− koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo – rozwojową w związku z COVID-19 
podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 

 

 
13. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT 
 

 

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie 

obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.: 

− będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy 

dotyczące stawek tego podatku, 

− do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 

2008), 



 
 
 
 
 
   

8 | S t r o n a  
 

− wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały 

podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 

2020 r. 

 

14.  JPK_VAT 
 
 

Duże przedsiębiorstwa mogą złożyć nowy plik JPK_VAT dopiero od 1 lipca 2020 r. 
 
 
 

 

15.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników 
 

 
 
Na czym polega dofinansowanie?  
 
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, jednak nie 
więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego 
pracownika. 
 
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 w odniesieniu do każdego pracownika. 
 
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 w odniesieniu do każdego pracownika. 

 
Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 
oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.  
 
Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów 
może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, 
mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
oraz skutki nimi wywołane.) 
 
Kto może skorzystać? 
 
MŚP, spełniające następujące warunki: 
 



 
 
 
 
 
   

9 | S t r o n a  
 

Co najmniej rok prowadzenia działalności poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek 
obrotów.  
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 dofinansowanie, 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. 
 
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały 
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 
 
Gdzie i jak składać wniosek? 
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy, online: 
 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu 
 
 

16. Dofinansowanie pensji pracowników 
 
 

 

− W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika 
wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 
od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, 

 

− w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na 
pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od 
pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 
 
Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku. 
Świadczenia będa ci przysługiwac przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania 
umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.  
Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu 
terminów wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej 
między dyrektorem WUP a przedsiębiorcą.  
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania 
świadczeń. 
 
Warunki skorzystania ze wsparcia: 
 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu
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Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.  
 
1) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach 
przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc 
spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g 
ust. 9 pkt 1. 
 
2) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym: 
 
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie 
po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie 
wystąpienia COVID 19 lub 
nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca 
w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 
3) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej", jednak 
pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych 
pracowników. 
 
4) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy 
przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty 
zadłużenia). 
 
5) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.  
 
6) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować 
przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis. 
 
7) Świadczenia nie przysługują: 
 

− pomocy domowej, 

− pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., 

− pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło. 
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17.  Praca i pobyt cudzoziemców na terenie RP 
 

 

Wydłużenie możliwości pobytu na terenie RP: 

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy 

prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni. 2. w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.  

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres 

ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni 

 

Legalizacja pracy: 

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego 

zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. P 

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu 

zezwolenia na pracę sezonową.  

 Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji 

oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 71 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył 

oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego 

po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. 

 Dodatkowego okresu wykonywania pracy, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się do okresu 

wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

- Stan prawny na 2 kwietnia 2020 roku - 
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