
Zestawienie postulatów, uwag zgłoszonych przez Związek Rzemiosła Polskiego
do COVID-19 specustawy oraz wniosków proponowanych do założeń tarczy antykryzyzowej

(uwagi do projektu ustawy ZRP przekazał do Ministerstwa Rozwoju, Rzecznika MŚP) 

Art. ustawy Wnioski, uwagi zgłaszane przez ZRP Sposób rozstrzygnięcia

Art. 15f

Zatrudnienie młodocianych pracowników  
ZRP popiera projektowane obligatoryjne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (w formie nauki zawodu oraz 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy).  
  
Uważamy, jednak, że przepisy nieprecyzyjnie traktują kwestię intensywności refundacji wynagrodzenia, która może być „w całości lub w części”. Zdecydowanie zapis w ustawie wymaga korekty tak, 
aby wysokość refundowanego wynagrodzenia była zgodna z wysokością zawartą w umowie refundacyjnej. Pozostawienie zapisu „lub w części” będzie prowadzić do nieuzasadnionych interpretacji 
instytucji rynku pracy, bowiem tworzy się pewną dowolność w ustalaniu „części”, w jakiej wynagrodzenie jest refundowane, co może być determinowane ograniczaniem wydatkowania środków z FP, 
które na ten cel są zaplanowane w budżetach na 2020 r.  
  
Nie została rozstrzygnięta kwestia opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zgodnie z przepisami, refundacja pracodawcom ze 
środków Funduszu Pracy dotyczy, zarówno wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom jak i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. ZRP stoi na stanowisku, 
że przepis wymaga dopracowania i uwzględnienia tej kwestii.  
 
Obawy budzi nieprzewidywalny czas trwania epidemii i ryzyko niezrealizowania programu nauki zwodu w pierwotnie planowanych ramach czasowych w warunkach przedłużającego się stanu 
zawieszenia niektórych funkcji szkół i obowiązkowego zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Za niezbędne uważamy zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na 
ustaleniu, iż w roku 2020 r. za względu na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie 
mógł udzielić na warunkach fakultatywnych. W obowiązujących przepisach pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w wymiarze do dwóch miesięcy w okresie wakacji letnich, resort edukacji 
planuje przedłużenie zajęć w szkołach, a więc ta regulacja będzie spójna z tymi decyzjami, a pracodawcy będą mieli szansę na zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu.
 
Jednocześnie zgłaszamy konieczność uwzględnienia, w ustawie, przepisu odnoszącego się do kwestii związanych z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z 
realizacją nauki zawodu lub przyuczenia, w kierunku zachowania prawa do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodny z zawartą umową o 
pracę, łącznie z okresem, którego dotyczyło zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Wnioski nie aktualne.  
 
 

Wyjaśniono, że zapis o 
„całości lub w części” 
dotyczy wypłaconego 
wynagrodzenia, a nie 

refundacji
 
 
 
 
 

Ustalono, że w definicji 
MSP, która jest w rozp.KE 
wyłącza się młodocianych 

pracowników zatrudnionych 
w celu przygotowania 

zawodowego.
 
 

 Analogiczny zapis jest w 
art. 7 ust.3 ustawy prawo 

przedsiębiorców

Art. 15zg

Zrównanie wysokości świadczenia postojowego dla opłacających kartę podatkową z pozostałymi jednoosobowymi firmami
W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie jednorazowej wypłaty dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (o przychodzie do 15.081 zł) oraz osób wykonujących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia z 2020 r. (2080 zł). Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju 
ekonomicznego, który trwał co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie, pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 
przyznanie świadczenia był niższy niż 15.681 zł). Świadczenie będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego 
uległ obniżeni, o co najmniej 15%.  
Prowadzący działalność gospodarczą, dla których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży 
od VAT będą mieli prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu.
 
Uważamy, że nie ma uzasadnienia, żeby różnicować wysokość świadczenia postojowego dla jednoosobowych podmiotów opodatkowanych kartą podatkową i korzystających ze zwolnienia od VAT, 
ograniczając je do 50% najniższego wynagrodzenia (pozostali otrzymają 80%). Nie jest prawdą, że w przypadku opodatkowanych kartą podatkową i zwolnionych od VAT nie ma możliwości weryfikacji 
osiągniętego przychodu. Wszyscy podatnicy, także zwolnieni od VAT prowadzą obowiązkową ewidencję przychodów (w tym za pomocą kas rejestrujących), dla celów udokumentowania zwolnienia 
podmiotowego od VAT, dysponują zatem informacją o swoich przychodach. Przecież, oświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, co 
chyba stanowi wystarczające zabezpieczenie, co do ich rzetelności.  
Jako kompromisowe rozwiązanie, umożliwiające objęcie 80-procentowym świadczeniem postojowym wszystkich firm potrzebujących pomocy (a więc i tych co opłacają kartę podatkową i są zwolnieni 
od VAT) – proponujemy na przykład rozważenie zmiany wskaźnika spadku sprzedaży z 15%, np. do 30% (warunkującego wypłatę świadczenia), a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone na 
świadczenia będzie można przeznaczyć na większą pomoc firmom opodatkowanych kartą podatkową. Właśnie z karty podatkowej najczęściej korzystają najsłabsze ekonomicznie firmy.
 
Proponujemy ponadto wykreślenie ust. 19 w Art. 15g. wg którego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  odbywać się będzie według kolejności ich wpływu, do 
wyczerpania środków. Zapis ten sugeruje ograniczone środki na ten cel, co jest sprzeczne z zapewnieniami rządu.

Nie uwzględniono

Uproszczone procedury przyznawania pomocy.  
ZRP nie wnosi uwag do zaproponowanych rozwiązań w zakresie wsparcia postojowego dla przedsiębiorców, poza postulatem, aby procedury towarzyszące przygotowywaniu wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej miały formę maksymalnie uproszczoną, co najmniej dla mikroprzedsiębiorstw.  
Zwracamy również uwagę na fakt, iż w warunkach, kiedy pomoc udzielana przedsiębiorcy będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, nie wzięto pod uwagę 
przedsiębiorców, którzy mogli już w całości wykorzystać dopuszczalną pomoc de minimis przed zaostrzeniem epidemii.  
Naszym zdaniem rząd RP powinien zawnioskować do Komisji Europejskiej o szybką zmianą Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w zakresie minimum podwójnego zwiększenia obowiązującego obecnie limitu ( 200 tyś Euro na dwa lata ), co umożliwiłoby 
skorzystanie ze wsparcia postojowego szerszemu gronu potencjalnych odbiorców tej pomocy.
 
ZRP popiera propozycję uruchomienia dodatkowych środków na finansowanie pomocy w ramach projektów EFS (środki uruchamiane w ramach dostępnej alokacji w ramach PO Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 lub Regionalnych Programów Operacyjnych lub uzyskanej od Ministra Finansów nadkontraktacji ). Pozwalamy sobie jednak zwrócić uwagę na konieczność aneksowania umów o 
dotację z beneficjentami ( zmiana zakresu i wysokości wsparcia ), co wymagać będzie wprowadzenia tzw. szybkiej ścieżki akceptacji zmian przez Instytucje Pośredniczące. Problemem może okazać 
się (widoczny już wcześniej) brak odpowiednich zasobów kadrowych w Instytucjach Pośredniczących do sprawnego przeprowadzenia tej operacji.
Popieramy także pomysł zabezpieczenia przez powiatowe urzędy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w ramach ustalonych kwot środków Funduszu Pracy (limitów) na 
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne) na rok 2020.

Dopiero rozporządzenia 
wykonawcze ustalą 

procedury
 
 

 Są już pierwsze korzystne 
opinie UOKiK, że np. 
odroczenie o 3 m-ce 

składek, nie stanowi pomocy 
publicznej.  

 KE już zadecydowała o 
podniesieniu progu pomocy 
de minimis do 400 tys. euro

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców:
Generalnie popieramy to rozwiązanie, jednak warunek dot. nie zmniejszenia stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 r. utrudni dostęp do pożyczek tym mikroprzedsiębiorcom, 
u których stan zatrudnienia zmienił się po tej dacie z innych powodów niż związanych ze skutkami epidemii.

Kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach, nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 
zł.

Zapis w ustawie zmieniającej wymaga jednak korekty, bowiem w przypadku ustalania stanu zatrudnienia w przeliczaniu na pełny wymiar czasu pracy, należy wyłączyć pracowników młodocianych, 
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonych prac. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ci młodociani zatrudnieni są w 
pełnym etacie w normach czasu pracy, w wymiarze przewidzianym dla pracowników, a ich czas przeznaczonych na dokształcanie teoretyczne m.in. w szkole traktowany jest jak czas pracy.

Nie uwzględnionykwota 
pożyczki pozostała w 

wysokości 5 tys. zł.

Zmiany w zakresie przyznawania dotacji.
Zaproponowano szereg zmian w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
ZRP popiera proponowane zmiany, w szczególności zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające zwiększenie limitu dofinansowania w ramach różnego rodzaju dotacji dla przedsiębiorstw 
do poziomu 100%. W przypadku, gdy odrębne przepisy przewidują możliwość dofinansowania w wysokości niższej niż 100% konieczne są analogiczne zmiany tych przepisów likwidujące obecnie 
obowiązujące limity.
 
Rozwiązania w zakresie realizacji projektów unijnych.  
Zdaniem ZRP konieczne są dalsze modyfikacje wytycznych i rozporządzeń dot. wdrażania projektów finansowanych z funduszy unijnych, przede wszystkim w zakresie:
 - możliwości przedłużenia i zmiany zakresu umów o dotację z wprowadzeniem szybkiej ścieżki akceptacji zmian przez Instytucje Pośredniczące,
 - możliwości znacznego zwiększenia dotacji przyznanych na określone projekty, których realizacji i osiągnięcie wymaganych wskaźników jest szczególnie zagrożona, w tym zwiększenie limitu 
finansowania kosztów personalnych,
 - znacznego zwiększenia limitów tzw. kosztów pośrednich finansowanych z EFS,
 - przynajmniej czasowe zawieszenie naliczania i egzekucji korekt finansowych nalizanych beneficjentom z tytułu stwierdzonych przez Instytucje Pośredniczące nieprawidłowości (z wyjątkiem bardzo 
ciężkich naruszeń, które znalazłyby się w specjalnie stworzonym katalogu takich naruszeń np. dokonanie zamówienia na kwotę pow. 1 mln zł bez zastosowania zasady konkurencyjności).

Tym problemom dot. 
projektów unijnych będzie 

dedykowana odrębna 
ustawa



Przesunięcie terminów składania zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych  
 
Przedsiębiorcy oczekują czasowego zaniechania penalizowania opóźnień w złożeniu deklaracji, jednolitych plików kontrolnych, sprawozdań i zeznań podatkowych. Problemy w tym zakresie będą 
wynikały z możliwych utrudnień w przepływie dokumentów finansowych do firm prowadzących obsługę księgowo-podatkową i braki kadrowe wśród służb księgowych firm.  
 
W propozycjach pakietu antykryzysowego zapowiedziano przesunięcie terminu składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W propozycjach zmian ustawy o PIT znalazło 
się tylko przedłużenie do czerwca zaliczek z tytułu zapłaty podatku od wynagrodzeń oraz do 1 lipca terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (pod warunkiem udokumentowania spadku 
sprzedaży o 50%). Podobne rozwiązania zaproponowano w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odroczono także obowiązek składania nowego pliku JPK-VAT (deklaracja wraz z 
ewidencją) do 1 lipca br. dla wszystkich podatników.  
 
W ocenie ZRP, niezbędne jest także przesunięcie terminu dla sporządzania sprawozdań finansowych i składania zeznań CIT, który upływa już w marcu, a także terminu zatwierdzania sprawozdań 
finansowych (najpóźniej do końca czerwca) i ich wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego. W projekcie ustawy w art. 15zze została wprowadzona delegacja dla ministra ds. finansów publicznych do 
określania innych terminów wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, czyli m.in. sprawozdań finansowych. Zabrakło analogicznej delegacji w zakresie rocznych zeznań o 
dochodach PIT i CIT.  
 
 Należy zatem umożliwić:  
 - przesunięcie terminu sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego na okres 6 tygodni od dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce, w tej chwili jest nawet problem z wyrobieniem profilu 
zaufanego, bo urzędy są nieczynne, a zarządy do 31.03.2020 muszą podpisać sprawozdanie finansowe,
 - przesunięcie terminu zwołania walnego zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego - na okres 6 miesięcy od dnia zakończenia stanu epidemii w Polsce
 - przesunięcie terminu przekazania do KRS bądź urzędu skarbowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego - 14 dni po zatwierdzeniu.  
 - przesunięcie terminu na sporządzenie PIT oraz CIT-8 za 2019 rok oraz zapłatę podatku za 2019 rok - na okres 6 tygodni od dnia zniesienia stanu epidemii,
 - przesunięcie terminu na złożenie wszystkich zeznań i deklaracji podatkowych a także uregulowanie należności publiczno-prawnych z nich wynikających na okres 3 miesięcy od dnia zniesienia stanu 
epidemii,  
 - odroczenie do końca 2020 roku obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla mikro i małych podatników.

Tarcza antykryzysowa nie 
odracza terminów na zapłatę 

podatków przez 
przedsiębiorców a tylko 

odracza termin zapłaty PIT 
od wynagrodzeń 

pracowników  
 
 

 Nie przesunięto terminu 
składania zeznań rocznych 

PIT, ale MF zapowiedział, że 
nie będzie sankcji za 
złożenie zeznania po 

terminie  
 
 

 Jest projekt rozp. MF 
przedłużający terminy dot. 
sprawozdań finansowych  

 
 

 Jest już projekt 
rozporządzenia MF, którym 
przesuwa się termin CIT-8 
dla wszystkich podatników 
do 31 maja, dla podatników 

zwolnionych do 31 lipcaWniosek uzupełniający zgłoszony za pośrednictwem Rzecznika MŚP w dn. 25.03.2020
W tarczy antykryzysowej nie uwzględniono sytuacji firm, które pomimo kryzysu prowadzą dalej działalność i wówczas są zobligowane po wykonaniu usługi, czy dostawy towarów do 
zaewidencjonowania sprzedaży. Odnotują wówczas, często tylko nieznaczne spadki przychodów, ale ich kontrahenci będąc w trudnej sytuacji finansowej nie będą terminowo regulować należności za 
usługi i dostawy, bądź nigdy ich nie uregulują, bo zbankrutują. W rzeczywistości znajdą się, okresowo, w takiej samej trudnej sytuacji a czasami nawet gorszej, bo mają koszty, zobowiązania wobec 
pracujących pracowników, a nie będą mogli skorzystać z pomocy zaproponowanej w rządowym projekcie w formie wsparcia postojowego dla przedsiębiorców, bo nie udokumentują spadku 
przychodów. Tarcza nie przewiduje wsparcia dla firm, które utracą płynność finansową, pomimo kontynuowania działalności. Będzie to dotyczyło, m.in. robót budowlanych, usług najmu czy obsługi 
księgowo-podatkowej firm.  
Uważamy, że należałoby także zaproponować jakieś formy wsparcia dla tych firm, choćby w postaci odroczeń płatności podatków i składek, czy objęcia ich niskooprocentowanymi pożyczkami.

Nie uwzględniony

Wniosek o ratalną płatność składek na zus, zwolnienia ze składek zus przedsiębiorców
W stanowisku ZRP z 19 marca 2020 do założeń tarczy antykryzysowej wnioskowano o umożliwienie ratalnej płatności składek, a dla firm które zaprzestały działalności na czas epidemii – 
postulowano umorzenie składek. 
ZRP w dn.26.03.2020 r. poparł apel Rzecznika MŚP skierowany do Premiera RP o zwolnienie przez 3m-ce ze składek emerytalnych i rentowych wszystkich przedsiębiorców.

W ustawie przyjęto 
zwolnienie na 3-m-ce od 
składek na ub. społeczne 
mikrofirm (do 9-ciu zatr.) 

oraz samozatrudnionych z 
przychodem d0 15.681 zł 

miesięcznie  
  Składki te zostaną pokryte 

przez Państwo


