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Pan dr hab. Roman Gołębiewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Protetyków Słuchu

Dotyczy: petycji z prośbą o pomoc dla punktów protetyki słuchu.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na petycję Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, która wpłynęła do Ministerstwa 
Rozwoju w dniu 7 kwietnia 2020 r., przekazuję następujące wyjaśnienia.

Mając na uwadze pandemię COVID-19 w Polsce i jej wpływ na gospodarkę, Ministerstwo Rozwoju we 
współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi, przygotowało szereg regulacji prawnych 
składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać 
gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, weszła w życie 31 marca 2020 r., druga - 18 kwietnia 
2020 r., a trzecia – 16 maja 2020 r.  

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej zostały przygotowane m.in. następujące formy wsparcia, z których 
mogą skorzystać także protetycy słuchu.

Późniejsza płatność podatku PIT za pracowników

Prolongata przysługuje z mocy prawa dla firm, które odczuły negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od 
dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw 
autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu, kwietniu i maju 2020 r. Zaliczki pobrane w marcu można 
zapłacić do 20 sierpnia br., pobrane w kwietniu można zapłacić do 20 października br., a pobrane w maju 
można zapłacić do 20 grudnia br.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-pit-za-swoich-pracownikow

Preferencyjny czynsz i podatek od nieruchomości

W ramach „tarczy antykryzysowej” przewidziano ulgę w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania 
nieruchomości, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego. Decyzję w tej sprawie udziela 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej 
rady lub sejmiku. Dotyczy to umorzenia czynszu w całości lub w części, odroczenia płatności, rozłożenia na 
raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, 
za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii bezpośrednio przez prezydenta miasta (wójta, 
burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) gminy uzyskały możliwość wprowadzania na swoim 
terenie preferencji w zakresie podatku od nieruchomości, polegających na zwolnieniu z tego podatku, 
w drodze uchwały, za część roku 2020: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Gminy mogą też przedłużyć, w drodze uchwały, terminy płatności rat podatku od 
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że oba rodzaje wsparcia mogą być stosowane wobec przedsiębiorców, których 

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-pit-za-swoich-pracownikow


2

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Dodatkowo należy wskazać, że podatnik podatku od nieruchomości może wystąpić z wnioskiem 
o zastosowanie ulg indywidualnych w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 67a Ordynacji 
(art. 67b w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą), organ podatkowy, w przypadkach 
uzasadnionych m.in. ważnym interesem podatnika, może: odroczyć terminu płatności podatku lub rozłożyć 
zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej oraz umorzyć zaległość 
podatkową. 

Świadczenia postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wnioskować o świadczenie postojowe, które 
zrekompensuje im utratę przychodów. Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł (np. dla osób 
na karcie podatkowej). Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. 
Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu 
następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania 
w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę 
o świadczenie usług również mogą skorzystać m.in. ze świadczenia postojowego, które jest zwolnione 
z podatku dochodowego.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/umowa-cywilnoprawna

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę mogą skorzystać m.in. 
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną czy ze 
zwiększonego limitu zwolnienia w podatku dochodowym od rzeczy lub pieniędzy otrzymanych z ZFŚS.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/umowa-o-prace

W przypadku spadku obrotów, mikro-, mali- oraz średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie 
z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości 
spadku obrotów. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-
pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rozwoju dokłada wszelkich starań, aby wsłuchiwać się w głos 
sektora przedsiębiorstw i odpowiadać na jego potrzeby w sposób szybki i adekwatny. Bardzo dziękujemy za 
przekazanie postulatów.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępnych form wsparcia przedsiębiorcy mogą 
korzystać m.in. z:

 strony rządowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, 
 „Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców”, opublikowanego przez Polski Fundusz 

Rozwoju S.A. (dostępny na www.pfr.pl), 
 specjalnej infolinii dla przedsiębiorców i pracowników pod nr telefonów: 22 484 84 84 oraz 732 

122 500.
Z poważaniem

z up. Ministra Rozwoju

Zbigniew Wojciechowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

[podpisano elektronicznie]
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