
 

 
 
 
 
 

Gdańsk, dnia 12 października 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

potocznie zwana Tarczą antykryzysową 5.0, wprowadziła kolejne zmiany mające na celu 

złagodzenie skutków COVID-19. W poniższym opracowaniu szczególną uwagę położono na 

kwestie związane ze zmianami w zakresie prawa pracy oraz ułatwieniami dla 

przedsiębiorców,  w szczególności z branży turystycznej. 

Zespół Kancelarii pozostaje w pełnej gotowości by korzystając z wprowadzonych przepisów 

pomóc przetrwać naszym Klientom ten trudny dla wszystkich czas. 

 

Wkład merytoryczny w przygotowanie poniższej analizy: 

 

Zespół Kancelarii MGS-LAW w składzie: 

Marcin Muza – młodszy partner, radca prawny  
Michał Sambożuk  - adwokat 
Artur Grabowski – radca prawny 
Katarzyna Kowalczyk–Jankowska – radca prawny 
Rebeka Jóźwik – aplikant radcowski 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
I. PRAWO PRACY 

 

W ramach prawa pracy przewidziano, że wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników: 

• objętych przestojem ekonomicznym,  

• z obniżonym wymiarem czasu pracy, 

• nieobjętych przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy,  

• nieobjętych przestojem ekonomicznym,   

• nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy  

mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.  

 

II. PRAWO TURYSTYCZNE 

 

Wskazano, że w przypadku odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy 

o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystki, które to odstąpienie od umowy 

lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa 

COVID19, organizator turystyki może ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków 

pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystyki na poczet 

imprezy turystycznej, na zasadach i w trybie określonym w tzw. tarczy antykryzysowej 5.0. 

Wniosek o udzielenie wypłaty składany jest do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, a środki  na wypłaty na rzecz podróżnych pochodzą z nowoutworzonego 

Turystycznego Funduszu Zwrotów. Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od 

umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w 

imprezie turystycznej przez organizatora turystyki możliwe było do dnia 1 października 2020 

r., natomiast wnioski są składane do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Utworzono Turystyczny Fundusz Pomocowy, z którego środków zapewnia się organizatorom 

turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne, 

które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej 

nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, uznanych w drodze komunikatu wydanego 

przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie podróżnym 

zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie 

zrealizowana, działający na zasadach określonych w tzw. tarczy antykryzysowej 5.0. Przepis 

w zakresie wypłat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 



 

 
 
 
 
 

III. PRZEDSIĘBIORCY 

 

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A (Działalność pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych), jeśli zawiesiła prowadzenie tej działalności po 

dniu 31 sierpnia 2019 r., a działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była 

wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. 

 

Wskazano, że w przypadku osób ubiegających się o świadczenie postojowe wymogów 

prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a także 

niezawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenia przychodu o co 

najmniej 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub zawieszenia 

prowadzenia działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., nie stosuje się do osoby 

prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku o 

ustalenie prawa do świadczenia postojowego jako rodzaj przeważającej działalności (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD) kodem 79.11.A (Działalność agentów turystycznych) 

oraz, w przypadku osoby, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 

sierpnia 2019 r., gdy działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana 

przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,  kodem 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych). 

 

Z kolei osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają 

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty 

podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. 

 

Wprowadzono przepis, zgodnie z którym osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie 

indziej niesklasyfikowany), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz 

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01.Z (Działalność związana z 

wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie 

przedstawień artystycznych), 93.29.A (Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc 

do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w 

pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (Pozostała 



 

 
 
 
 
 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29.Z (Pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna), która skorzystała ze świadczenia postojowego, 

przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej 

działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 

kalendarzowym w 2019 r. 

 

Wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy wypłata świadczenia 

postojowego osobie innej niż osoba uprawniona nastąpiła z przyczyn leżących po stronie 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie od 

nienależnie pobranego świadczenia postojowego.  

 

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, 

jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z (Pozostały transport lądowy 

pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty 

zakwaterowania), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 82.30.Z (Działalność 

związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z (Działalność związana z 

wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie 

przedstawień artystycznych), 93.29.A (Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc 

do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w 

pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (Pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29.Z (Pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna), zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany 

jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku 

do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wniosek ten 

może zostać złożony do dnia 30 listopada 2020 r. 



 

 
 
 
 
 

Przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów 

zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą 

podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub w trybie obiegowym, a także przepis  dotyczący wniosków o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 

objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID19, nie utracą mocy, jak uprzednio wskazywano, po upływie 180 dni od 

wejścia w życie tzw. tarczy. 

 


