
 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382) 

 

Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie ocenia następujące proponowane rozwiązania: 

 

1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne 

przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji rolnej, 

dotkniętych skutkami COVID-19;  

2. zmiany w zakresie zamówień publicznych, których celem jest ułatwienie realizacji przetargów 

w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawa sytuacji wykonawców zamówień 

publicznych; 

3. pakiet rozwiązań mających na celu uelastycznienie zasad wynikających z prawa pracy, w tym: 

możliwość udzielenia zaległego urlopu bez zgody pracownika, czasowe zawieszenie 

obowiązków dotyczących zakładowych funduszy świadczeń socjalnych; 

4. doszczegółowienie zasad wykonywania pracy zdalnej. 

5. możliwość prowadzenia kontroli zdalnie; 

6. przesunięcie ustawowego terminu płatności dzierżawy wieczystej; 

7. upoważnienie rad gmin do uchwalenia zwolnienia z opłaty za sprzedaż alkoholu. 

Wątpliwości Związku Rzemiosła Polskiego budzi zmiana proponowana w art. 58 ustawy (zmiana: 

16,22,35,38), tj. wprowadzenie zasady składania wyłącznie w formie elektronicznej wniosków  do 

ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o przyznanie 

świadczenia postojowego oraz  udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek. Jest to 

rozwiązanie ograniczające swobodę wyboru i potencjalnie dyskryminujące dla pewnej części 

potencjalnych wnioskodawców mniej zaawansowanych w posługiwaniu się technologiami 

cyfrowymi. Zwracamy przy tym uwagę, że argument o istniejących ograniczeniach w 

przemieszaniu się spowodowanych stanem epidemii szybko traci na znaczeniu w świetle kolejnych 

etapów znoszenia ograniczeń. Co więcej, podobnych ograniczeń nie wprowadzono wobec innych 

form wsparcia, z których korzystają mikroprzedsiębiorcy, m.in. w zakresie mikropożyczek.  

Mając na uwadze powyższe postulujemy wykreślenie w art. 58  zmiany 16) wprowadzającej  w art. 

15zb ust. 2 możliwość składania wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej oraz 

analogicznych  zmian wprowadzonych w art. 15zs ust. 6 (zmiana 22 w art. 58) art. 31zp ust. 4 

(zmiana 35)  oraz art. 31zy10 ust. 4 (zmiana 38). 

 

W odniesieniu do zgłoszonych przez ZRP w poprzednim etapie prac legislacyjnych postulatów 

rzemiosła - zaproponowano tylko wprowadzenie ustawowego upoważnienia dla rad gmin do 

uchwalenia zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie.  



 

W dalszym ciągu niektóre z tych postulatów pozostają aktualne, w tym przede wszystkim:  

 

1. objęcie jednoosobowych firm osób fizycznych możliwością wsparcia z programu Tarczy   

Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju; 

2. odroczenie terminu instalacji kas fiskalnych online dla hoteli i gastronomii do dnia 1 stycznia 

2021 r. (Minister Finansów zapowiedział wydanie rozporządzenia przesuwającego ten termin, 

ale jak na razie to tylko zapowiedź);   

3. przesunięcie dla MŚP, co najmniej o 3 miesiące terminu wdrożenia nowego pliku JPK-  VAT 

(Minister Finansów zapowiedział analizę zmian dotyczących kolejnych przesunięć dla JPK-

VAT, ale nadal nie znamy wniosków z tej analizy); 

4. wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez zmiany w przepisach dot. podatku 

VAT; 

5. doprecyzowanie kwestii zaległości w regulowaniu składek i podatków w kontekście uprawnień 

do uzyskania wsparcia finansowego i dopuszczalności wsparcia z różnych źródeł (poprzez 

doprecyzowanie przepisów ustawy albo wydanie stosownego objaśnienia prawnego);  

6. przemodelowanie kryteriów dostępu do instrumentów z tarczy antykryzysowej w taki sposób, 

aby nie były dyskryminujące dla podmiotów, które realizując różne zadania statutowe są 

między innymi organami prowadzącymi niepubliczne szkoły branżowe i otrzymują na ściśle 

określone cele z tym związane dotacje, o których mowa w art. 26 ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych.  

 

Liczymy również na pilne wdrożenie zapowiedzianych przez Ministra Edukacji Narodowej 

rozwiązań umożliwiających przywrócenie realizacji zajęć praktycznych i powrót pracowników 

młodocianych, uczniów szkół branżowych I stopnia do realizacji programu praktycznej nauki 

zawodu i zajęć praktycznych organizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

 

 

 

Warszawa, 28 maja 2020 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


