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Toruń, dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy wybrane podstawowe regulacje wynikające z:  

1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) 

2. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 567) 

3. rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 

restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300),  

 

Poniższe informacje wynikają z przepisów ustaw nr 1. i 2. Podpisanych przez 

Prezydenta i opublikowanych w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą – co do zasady – od 

dnia 31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.  

Ustawa nr 3 nie była jeszcze przedmiotem prac sejmowych. 

 

Ilekroć poniżej jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie 

czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby COVID-19 

wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. 

 Ilekroć poniżej użyte jest pojęcie Stan – oznacza to okres stanu zagrożenia 

epidemicznego lub okres stanu epidemii. 

 

Jeżeli poniżej używany jest zwrot: „spadek przychodów” lub „spadek obrotów”, to – 

jeżeli nie wskazano inaczej – należy przez to rozumieć zmniejszenie obliczone jako stosunek 

łącznych przychodów/obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przypadających po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
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złożenia danego wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub stosunek przychodów/obrotów z dowolnie 

wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie 

wniosku w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Ponadto: za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, jeżeli dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (tj. w innym dniu niż 

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego). 

 
 
Poniższe mechanizmy wsparcia oznaczone jako PP mogą być udzielone: 

1. przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  

„przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego 
zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
a. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP (małe i średnie 

przedsiębiorstwo), które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności 

pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży 

komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie 

przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w 

przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w 

efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i 

wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) 

zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę 

subskrybowanego kapitału zakładowego.  

b. w przypadku spółki osobowej członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej 

zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności 

pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży 

komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie 

przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w 

przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej 

spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat.  

c. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z 

niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać 

objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej 

wierzycieli; 

d. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory 

pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i 

nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu; 

e. W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 

i. stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego 

przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz 
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ii. wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0. 

2. nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;  

3. o ile jej wartość nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną ze środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 kwoty 

800 000 EUR na przedsiębiorstwo. 

 
Pomoc oznaczona jako PP może być łączona z pomocą de minimis. 
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PODATKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

1. [czynny żal w PIT]  

Złożenie zeznania podatkowego PIT za rok 2019 r. oraz wpłacenie podatku po upływie 

terminu, nie później niż do 31.05.2020 jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego 

żalu, o którym mowa w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego – organ nie wszczyna 

wówczas postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a 

wszczęte umarza 

2. [odliczenie straty w PIT]  
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PIT - Możliwość obniżenia, w drodze korekty zeznania za 2019 r., dochodu lub 

przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o wysokość 

straty poniesionej w 2020 r., nie więcej niż o kwotę 5 000 000 zł, 

a. Warunkiem jest uzyskanie w 2020 r. łącznych przychodów z dział.gosp. niższych 

o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej 

działalności  

3. [zaliczki na podatek dochodowy]  

W przypadku zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. 

od przychodów m.in. ze stosunku pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 

obowiązek przekazania zaliczek podlega wykonaniu do dnia 1.06.2020 r., jeżeli płatnik 

poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19, 

a. Stosuje się także do płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności 

wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych 

4. [podatek od przychodów z budynków – PIT i CIT]  

Przedłużenie do 20.07.2020 terminu zapłaty podatku PIT i CIT od przychodów z 

budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. oraz zwolnienie z obowiązku zwiększenia 

dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do 

zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, jeżeli: 

a. Podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19 

b. Przychody z działalności gospodarczej podatnika w danym miesiącu są niższe o 

co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 

podatkowego 

i. Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność w IV kwartale 

2019 i nie uzyskali w tym okresie przychodów lub rozpoczęli działalność 

w 2020 r. lub stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w której nie 

ustala się przychodów 

5. [odliczenie darowizn – PIT i CIT]  
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Możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku PIT I CIT darowizny przekazanej 

po 1.01.2020 do 30.09.2020 na przeciwdziałanie COVID-19: 

a. Podmiotom wykonującym dział. leczniczą wymienionym w wykazie 

publikowanym przez obwieszczenie wojewody 

b. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań 

ustawowych, 

c. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na 

cele wykonywania działalności statutowej 

W przypadku darowizny przekazanej do 30.04.2020 – odliczeniu podlega 200% 

wartości darowizny; w maju 2020 – 150%, a w okresie 01.06.2020 – 30.09.2020 – 100%, 

6. [odpisy amortyzacyjne]  

Możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 

środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzonych do ewidencji w 2020 r., 

7. [koszty kwalifikowalne na działalność badawczo-rozwojową]  

Możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na 

działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów 

niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w trakcie roku podatkowego, który 

rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. 

lub  rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

8. [zaliczki małych podatników]  

Mali podatnicy PIT i CIT, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania 

zaliczek, mogą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek za marzec-grudzień 2020 r., 

jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

9. [limity kwot wolnych od podatku PIT]  

Zwiększenie limitów kwot wolnych od podatku dochodowego: 

a. Zapomogi wypłacane z funduszy organizacji związkowej pracownikom 

należącym do tej organizacji – 3000 zł (w 2020 r.) 

SPIS 
TREŚCI 
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b. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – 10 000 zł (w 

2020 r.) 

c. wartość świadczeń z zakł.funduszu św. Socjalnych – 2000 zł (w 2020 i 2021 r.) 

d. dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z ZFŚS – 3000 zł (w 2020 i 2021 r.) 

10. [odliczenie straty w CIT] 

CIT - Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:  

a. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 

2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 

grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz 

b. uzyskali w w/w roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od 

przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym 

pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej 

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 

000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok 

podatkowy, o którym mowa powyżej.   

Strata nieodliczona w powyższy sposób, podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, 

11. [nowa matryca VAT]  

Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1.07.2020 r., z 

przedłużeniem mocy wiążącej WIS wydanych przed dniem 1.07.2020 r. w odniesieniu 

do towarów nabytych po dniu 30 czerwca 2020 r. 

12. [schematy podatkowe]  

W okresie od 31 marca 2020 r. do odwołania Stanu, nie dłużej niż do 30.06.2020 r., nie 

rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu terminy udzielenia informacji o schematach 

podatkowych, 

13. Przywrócenie art. 101a ustawy o VAT - Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub 

świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca są zobowiązani do składania 

informacji podsumowujących w obrocie krajowym 

SPIS 
TREŚCI 
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14. W okresie Stanu, wydłużeniu do 14 dni od dnia zlecenia przelewu mają ulec terminy 

składania zawiadomień o przelewach wykonanych na rachunki inne niż wskazane w 

wykazie podatników VAT, 

15. [ceny transferowe] 

Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia informacji o cenach 

transferowych 

a. Dotyczy podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się pod 31.12.2018 a 

zakończył przed 31.12.2019 

16. [interpretacje indywidualne] 

Przedłużeniu o 3 miesiące ulega termin na wydanie interpretacji indywidualnych na 

podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji, 

17. [podatek od sprzedaży detalicznej] 

Przesunięcie na 1.01.2021 terminu zastosowania przepisów ustawy o podatku od 

sprzedaży detalicznej 

18. [podatek od nieruchomości] 

Rada gminy (dzielnicy, miasta) może w drodze uchwały:  

a. zwolnić od podatku od nieruchomości wskazane grupy przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (PP) 

b. przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 

30 września 2020 r. (PP) 

19. [Brak opłaty prolongacyjnej] 

Nie pobiera się opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności 

podatku lub odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej (analogicznie 

odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty składek za okres od 1.01.2020- moc 

SPIS 
TREŚCI 
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obowiązująca od 7.02.2020), na podstawie wniosku złożonego w okresie Stanu albo w 

okresie 30 dni po jego odwołaniu. 

20. [zaniechanie poboru odsetek] 

Minister finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać poboru odsetek za zwłokę 

od zaległości podatkowych, 

21. [wstrzymanie postępowań egzekucyjnych] 

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać postępowania 

egzekucyjne należności publicznoprawnych w związku z COVID-19 

a. W okresie wstrzymania mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku 

bankowego 

 

22. [zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i przedsiębiorców zatrudniających 

mniej niż 9 pracowników] PP 

Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek 

ZUS, należnych za okres 1.03.2020 do 31.05.2020, bez naliczania odsetek, wykazanych 

w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres (za osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby 

wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy 

o świadczenie usług) 

a. Zwolnienie przysługuje, jeżeli płatnik składek: 

i. był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1.02.2020 r. 

ii. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 pracowników wg stanu 

na dzień 29.02.2020 r. 

iii. w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej 

do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia - osiągnął 

przychód w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek, nie wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5227 x 3 = 15681 zł),  
SPIS 
TREŚCI 
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iv. złożył wniosek nie później niż do dnia 30.06.2020 r. (może być złożony 

w formie elektronicznej, z wykorzystaniem m.in. Profilu Zaufanego i 

profilu ZUS) 

v. przesłał deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za 

marzec-maj 2020 nie później niż do 30.06.2020 r. 

b. Za okres marzec-maj 2020 r. płatnik zobowiązany jest przesyłać deklaracje 

rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne, 

c. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby 

współpracującej zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają 

należności ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych 

składek 

i. odpowiednio w przypadku osoby wykonującej pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług 

i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek 

stanowi zadeklarowana kwota, 

d. ZUS zwalnia z zapłaty należności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych 

należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

i. Gdy płatnik jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji lub 

raportów – w terminie 30 dni od terminu, w którym powinna być 

opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

e. Zwolnieniu podlegają należności znane na dzień rozpatrzenia wniosku, 

f. Od decyzji o odmowie zwolnienia przysługuje wniosek do Prezesa ZUS o 

ponowne rozpatrzenie sprawy 

g. Zwolnienie traktowane będzie jak opłacenie składek (ale obsługa realizowana 

w trybie umorzenia składek), z zachowaniem prawa do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych,  

h. Przychody z tytułu zwolnienia nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o 

PIT 
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i. Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 określać inne okresy 

zwolnienia 

j. Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na 

ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do ubezpieczenia członkowie 

rodziny zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

23. [zwolnienie ze składek KRUS] 

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym KRUS zwalnia się z opłacania 

składek za drugi kwartał 2020 r. 

24. [świadczenie postojowe]  

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników i osoby zatrudnione na podstawie 

umów cywilnoprawnych mogą otrzymać, na wniosek składany do ZUS w ciągu 3 

miesięcy od miesiąca zniesienia Stanu, jednorazowe, wolne od podatku dochodowego, 

„świadczenie postojowe” w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, na 

poniższych warunkach: 

a. Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu 

b. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa UE, EFTA, EOG i Szwajcarii z 

prawem pobytu w Polsce lub cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, 

c. Wykazanie przestoju w związku z COVID-19, po stronie przedsiębiorcy lub 

zleceniodawcy lub zamawiającego z którym osoba fizyczna zawarła umowę 

cywilnoprawną, 

i. Nie dotyczy osób rozliczających się w formie karty podatkowej i 

zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT 

d. W przypadku przedsiębiorcy - Działalność gospodarcza rozpoczęta przed 

1.02.2020, brak zawieszonej działalności gospodarczej i przychód o co najmniej 

15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

lub 

działalność gospodarcza została zawieszona po 31.01.2020  

i. W obu przypadkach przychód nie wyższy niż 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 

przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 
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FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w IV kwartale 2019 r. 

wyniosło 5198,58 zł (5198,58 x 3 = 15595,74zł), ale należy brać pod 

uwagę I kwartał 2020 r., nieogłoszone na dzień sporządzenia 

opracowania) 

Wymogów tych nie stosuje się do osób rozliczających się w formie karty 

podatkowej i zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, 

e. UWAGA! - ZUS informuje KAS o wysokości przychodu wskazanego we wniosku, 

a KAS informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem z wniosku a 

przychodem wykazanym dla celów podatkowych, 

f. Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i 

zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – świadczenie 

w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

g. Umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1.02.2020 r. i przychód w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie wyższy niż 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z FUS 

h. Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych 

umów cywilnoprawnych, 

i. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji  

j. Wypłata w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej 

do jego przyznania 

i. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Sądu powszechnego 

k. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przyznać świadczenie postojowe ponownie,  

l. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi 
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Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie 

Stanu albo w okresie 30 dni po odwołaniu Stanu, w razie przekroczenia terminu ZUS 

nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, 

25. [oświadczenia OFE] 

W 2020 r. wyłączono możliwość złożenia oświadczenia o przekazaniu części 

wpłaconych składek do OFE, zaś oświadczenia złożone od 1 kwietnia 2020 r. nie 

wywołują skutków prawnych 

26. [informacje o umowach o dzieło] 

Płatnik lub osoba zlecająca dzieło informuje ZUS, w terminie 7 dni, o zawarciu każdej 

umowy o dzieło, jeżeli zawiera ją z osobą, która nie pozostaje w stosunku pracy lub 

jeżeli nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy 

27. [rekrutacja do służby Celno-Skarbowej] –  

Kandydaci do służby Celno-Skarbowej nie będą w ramach postępowania 

kwalifikacyjnego przechodzić postępowania sprawdzającego określonego w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych (zmiana na stałe, niezależnie od COVID-

19). 

PRAWO PRACY  

1. [przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy – dopłaty do wynagrodzeń – 

przepisy tracą moc po 180 dniach od dnia wejścia w życie ustawy] 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń (na okres 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku) na rzecz ochrony miejsc pracy o wypłatę ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na 

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (etatowych i zleceniobiorców) objętych 

przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19, 

a. Spadek obrotów gospodarczych występuje gdy: 

i. Wystąpił spadek obrotów o nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek 

łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy po 
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1.01.2020 do dnia złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub 

ii. Spadek obrotów o nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów 

z dowolnego miesiąca po 1.01.2020 w porównaniu do obrotów z 

miesiąca poprzedniego 

b. Przysługują też z FGŚP (przez 3 miesiące) środki na opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy 

c. Warunkiem jest brak przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz niezaleganie w 

regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy 

do końca III kwartału 2019 r. 

d. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca 

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z dofinansowaniem do 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) 

i. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku (w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł, ale należy 

brać pod uwagę I kwartał 2020 r., nieogłoszone na dzień sporządzenia 

opracowania). 

e. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 

etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

i. Wynagrodzenie jest dofinansowywane z FGŚP do wysokości ½ 

wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
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- dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 

których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, było wyższe niż 300% ogłaszanego przez Prezesa GUS 

na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w IV kwartale 2019 

r. wyniosło 5198,58 zł, ale należy brać pod uwagę I kwartał 2020 

r., nieogłoszone na dzień sporządzenia opracowania), 

f. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym ze 

związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W zakresie i 

przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się warunków układów 

zbiorowych i regulaminów i innych podstaw nawiązania stosunków pracy, 

i. w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli 

pracowników z powodu COVID-19, porozumienie może być zawarte z 

przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio dla innych celów 

przewidzianych w przepisach prawa pracy 

ii. w porozumieniu określa się co najmniej grupy zawodowe objęte 

przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; 

okres obowiązywania; zakres obniżonego wymiaru czasu pracy 

iii. kopia porozumienia przekazywana jest okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia 

- W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli 

objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy 

inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu do 

rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

iv. Nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy o wypowiedzeniach 

zmieniających warunki pracy i płacy 
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g. do wypłaty i rozliczania świadczeń stosuje się przepisy art. 7-16 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Oznacza to 

m.in., że: 

i. pomoc nie stanowi pomocy de minimis, ale stanowi pomoc publiczną 

ii. Dofinansowanie nie obejmie pracowników, którzy w okresie 

obniżonego wymiaru czasu pracy pobierają wynagrodzenie chorobowe 

lub zasiłek chorobowy 

iii. Wniosek składa się do Marszałka województwa, który sprawuje również 

kontrolę nad wydatkowaniem dofinansowania (zadania organów 

administracji realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy) 

iv. pracownikom w okresie objętym dofinansowaniem i w ciągu 3 miesięcy 

po tym okresie, nie można wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika, 

h. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie 

uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy 

i. Okres wypłaty dofinansowania może być przedłużony przez Radę Ministrów 

przy uwzględnieniu okresu Stanu, 

2. [przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej – zmiany systemów lub rozkładów czasu 

pracy] 

W przypadku ogłoszenia Stanu: 

a. Pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy w sposób niezbędny 

dla ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz polecić pracownikom 

świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze 

niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 

i. UWAGA – dotyczy przedsiębiorstw zapewniających zapewnienie 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej, podwykonawców i 

dostawców oraz stacji paliw płynnych oraz wobec których wydano 

polecenia związane ze zwalczaniem epidemii 
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ii. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zakwaterowanie i 

wyżywienie, a wartość świadczeń nie podlega wliczeniu do podstawy 

wymiaru składek ZUS i jest wolna od podatku dochodowego 

iii. Pracownicy nie mogą w tym czasie korzystać z urlopów lub mogą być z 

nich odwołani, 

b. Zawieszeniu ulega obowiązek okresowych badań lekarskich pracownika (w tym 

obowiązek badań lekarskich i badań psychologicznych kierowcy zawodowego i 

maszynisty)  

i. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i 

kontrolnych badań, których ważność upłynęła po 7.03.2020 r. 

zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania Stanu. 

c. Pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, 

Po odwołaniu danego stanu, pracodawca i pracownik mają obowiązek wykonać 

zawieszone czynności w ciągu 60 dni. 

d. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia 

badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić inny 

lekarz i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, 

3. [porozumienia o równoważnym czasie pracy – okres rozliczeniowy 12 miesięcy] 

W przypadku spadku obrotów (rozumianego jako spadek sprzedaży towarów lub 

usług), jeżeli pracodawca nie zalega w płatności podatków i składek do końca III 

kwartału 2019 r. (z zastrzeżeniem lit e. poniżej), dopuszczalne jest: 

a. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin 

i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w tym 

co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego) 

i. pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku (udzielany w 

okresie do 8 tygodni) w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą 

godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku 
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b. Zawarcie porozumienia o systemie równoważnego czasu pracy z 

przedłużeniem dobowego czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym 

max. 12 miesięcy 

i. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym 

dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami 

wolnymi od pracy 

c. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi 

pracownikami 

d. porozumienia z lit. b. i c. powyżej zawiera pracodawca ze związkami 

zawodowymi reprezentującymi co najmniej 5% pracowników lub zakładową 

organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Zawarcie 

porozumienia zawiesza stosowanie układu zbiorowego, 

i. w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli 

pracowników z powodu COVID-19, porozumienie może być zawarte z 

przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio dla innych celów 

przewidzianych w przepisach prawa pracy 

ii. kopia porozumienia przekazywana jest okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia 

- W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli 

objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy 

inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu do 

rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

e. wymogu niezalegania nie stosuje się, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS 

lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty 

lub korzysta z odroczenia płatności albo zaleganie w zakresie składek powstało 

w okresie spadku obrotów gospodarczych i do wniosku o przyznanie świadczeń 

dołączono plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji 

finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości 
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f. Spadek obrotów oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym: 

i. Nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1.01.2020 do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego; lub 

ii. Nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie 

wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1.01.2020 do dnia do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z 

miesiąca poprzedniego 

4. [pracownicy młodociani] – moc obowiązująca od 12.03.2020 

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania szkół, pracodawca zwalnia 

młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku 

świadczenia pracy. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia, 

a. Jeżeli jednak pracodawca, z którym została zawarta umowa o refundację, 

wypłaci wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 

zachowuje prawo do refundacji tego wynagrodzenia 

5. [zakłady aktywności zawodowej] 

W związku z przeciwdziałaniem Covid-19 pracodawca będący zakładem aktywności 

zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia 

pracownikom niepełnosprawnym pokrywanego ze środków pochodzących z 

działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej, w części 

proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju działalności 

zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności. 

a. Dofinansowanie ze środków PFRON nie ulega obniżeniu w związku z przestojem 

działalności zakładu, 

6. [pracownicze plany kapitałowe] 
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Przesunięcie do 1.09.2020 terminu zawarcia umów o prowadzenie pracowniczych 

planów kapitałowych (PPK) dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób 

według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r 

7. [urlop - egzaminy zawodowe] 

W 2020 r. pracownikowi, który miał przystąpić do egzaminu radcowskiego, 

adwokackiego lub notarialnego, przysługuje prawo do dodatkowego urlopu 

bezpłatnego, w wymiarze 7 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu 

wyznaczonego w terminie dodatkowym, 

8. [zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i fundusz aktywności] – moc 

obowiązująca od 8.03.2020 

a. Definicja „kosztów płacy” w ustawie o z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została 

rozszerzona również o obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy 

b. Zwiększenie (od kwietnia 2020 r.) kwoty dofinansowania do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego: 

i. 1950 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 

ii. 1200 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 

c. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę 

psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub 

epilepsję oraz niewidomych, kwoty te zwiększa się o: 

i. 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności; 

ii. 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności; 

iii. 600 zł w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności.”; 

d. Środki funduszu rehabilitacji można przeznaczać na finansowanie rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej oraz pomoc niepracującym osobom 
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niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na cele związane z 

rehabilitacją leczniczą i społeczną w kwocie netto (bez VAT) 

e. Dysponent funduszu może wydatkować środki z rachunku zfron z 

zastosowaniem split payment, w kwocie stanowiącej sumę wydatku 

(poniesionej ze środków zfron) oraz kwoty VAT przekazane na rachunek 

funduszu nie później niż w dniu dokonania wydatku, 

f. W okresie od 8.03.2020 do 6 miesięcy od odwołania Stanu, za zgodą Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dysponenta PFRON), kwota do 20% 

środków zfron lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty 

podlegającej zwrotowi na te fundusze może być przeznaczona na: 

i. utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób 

niepełnosprawnych 

ii. wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych 

będących: 

- pracownikami, 

- wykonawcami pracy nakładczej, 

- innymi osobami świadczącymi pracę  

- niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi 

pracownikami  

- inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

O zgodę dysponenta PFRON należy wystąpić do ostatniego dnia piątego 

miesiąca od odwołania Stanu. 

g. W okresie od 8.03.2020 do upływu 6 miesiąca od odwołania Stanu: 

i. Nie pobiera się opłaty prolongacyjnej od decyzji Prezesa PFRON o 

rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności należności PFRON 

ii. Nie rozwiązuje się umowy o rozłożeniu zaległości na raty i nie pobiera 

się opłaty, o której mowa w art. 49f ust. 3f ustawy o rehab.os.niep. 

iii. Nie nakłada się grzywien za brak przekazania informacji miesięcznych i 

rocznych o zatrudnieniu, zatrudnieniu i kształceniu osób 
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niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz za brak złożenia deklaracji dot. wpłat na fundusz 

CUDZOZIEMCY 

1. Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy (wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia 

na pobyt stały, terminu do opuszczenia terytorium Polski lub dobrowolnego powrotu) 

cudzoziemca do 30 dnia po odwołaniu Stanu, jeżeli termin zezwolenia upływał w 

okresie Stanu, 

a. Pobyt będzie uważany za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w w/w przedłużonym okresie 

2. Przedłużenie zezwolenia na pracę (w tym pracę sezonową) do 30 dnia po odwołaniu 

Stanu, jeżeli termin zezwolenia upływał w okresie Stanu, 

a. W przypadku takiego przedłużenia, wniosek o przedłużenie zezwolenia 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa nie wcześniej 

niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności z pierwotnego 

zezwolenia i nie później, niż w ostatnim dniu przedłużonego okresu ważności 

3. Przedłużenie możliwości wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o 

powierzeniu pracy cudzoziemcowi, do 30 dnia po odwołaniu Stanu, jeżeli koniec 

okresu pracy w okresie Stanu, 

a. Takiego dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu 

wykonywania pracy objętego oświadczeniem 

 

PRAWO CYWILNE 

1. [zawieszenie terminów prawa materialnego] 

W okresie Stanu, bieg poniższych terminów przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres: 

a. Od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed 

sądem lub organem 

b. Terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i 

obowiązki  
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c. przedawnienia i innych, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub 

zmianę praw rzeczowych, roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w 

opóźnienie, 

i. Wstrzymanie lub zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminu 

wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy, który nie 

ustanowił zarządu sukcesyjnego. Jeżeli termin ten upływa w okresie 

w/w stanów, porozumienie o kontynuacji stosunku pracy może być 

zawarte w terminie 30 dni od dnia zakończenia Stanu, 

d. Zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony 

e. Do dokonywania przez podmioty podlegające wpisowi do właściwego rejestru 

czynności objętych obowiązkiem zgłoszenia, a także terminów na wykonywanie 

przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju (np. 

terminy zgłoszeń z ksh) 

Wstrzymanie lub zawieszenie biegu terminów nie dotyczy spraw pilnych (sekcja 

Wymiar sprawiedliwości) oraz terminów w sprawach wyboru lub powołania organów 

konstytucyjnych, wyborów do organów jednostek sam.teryt, oraz terminów w 

sprawach wniosków i pytań prawnych wszczętych przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

Organ lub sąd może jednak wezwać do dokonania czynności, w oznaczonym terminie 

lub zakresie, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze 

względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną 

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnień lub obowiązków w okresie 

wstrzymania lub zawieszenia biegu terminów są skuteczne, 

2. [najemcy w obiektach handlowych powyżej 2000 m2] 

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron 

umowy najmu/dzierżawy (oznacza to brak obowiązku zapłaty czynszu po stronie 

najemcy).  

a. Działanie regulacji od dnia zakazu 
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b. Najemca powinien złożyć Wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę 

woli przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres zakazu + 6 

miesięcy 

c. Oferta powinna być złożona w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu. 

Jeżeli najemca nie złoży takiej oferty w tym terminie, wynajmujący nie jest 

związany skutkiem wygaśnięcia zobowiązań (można naliczyć czynsz za okres 

zakazu) 

3. [przedłużenie umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych] 

Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, umowy najmu 

lokalu zawartej przed wejściem w życie ustawy, jeżeli czas jej obowiązywania upływa 

po tym dniu a przed 30 czerwca 2020 r. 

a. Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najemca składa wynajmującemu 

najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu lokalu, 

b. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeżeli: 

i. Najemca w czasie co najmniej 6 miesięcy albo przez cały czas krótszej 

umowy najmu był w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za co 

najmniej 1 okres rozliczeniowy, o ile łączna wartość zaległości 

przekroczyła kwotę czynszu za 1 miesiąc 

ii. w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego 

lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem 

lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania szkód 

iii. w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, 

podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 

wymaganej pisemnej zgody wynajmującego 

iv. najemcy przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego 

położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten 

spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca 

nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu 

4. [ograniczenie możliwości wypowiedzenia umów najmu lokali] 
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Do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć najemcy umowy 

najmu lub wysokości czynszu, 

a. Nie dotyczy to wypowiedzenia z przyczyn wskazanych powyżej w punktach 2.b. 

ii., iii. i iv. 

b. Nie dotyczy to również wypowiadania umów najmu lokalu innego niż 

mieszkalny w związku z naruszeniem przez najemcę umowy lub prawa dot. 

sposobu używania lokalu lub konieczności rozbiórki lub remontu budynku, 

c. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło przed wejściem w życie ustawy, a termin 

wypowiedzenia upływa po dniu wejścia w życie ustawy a przed 30.06.2020, 

termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do 30.06.2020 r. (na podstawie 

oświadczenia najemcy składanego najpóźniej w ostatnim dniu okresu 

wypowiedzenia), 

i. Nie dotyczy to wypowiedzenia z powodów z punktów i.-iv. powyżej 

5. [forma oświadczeń woli w osobach prawnych] 

Oświadczenia woli członków organów osób prawnych (innych niż Skarb Państwa albo 

jednostka samorządu terytorialnego) może zostać złożone w formie dokumentowej, a 

posiedzenia organów osób prawnych odbywać mogą się zdalnie, 

a. Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane spełnienie wymagań 

dot. systemów informatycznych, opatrzenie podpisem elektronicznym, 

profilem zaufanym albo podpisem własnoręcznym, bez względu na odmienne 

zastrzeżenia ustawy lub czynności prawnej, 

6. [handel w niedziele] 

W okresie Stanu albo w okresie 30 dni po odwołaniu, nie obowiązuje zakaz 

wykonywania w niedziele (w które nie przypada święto) czynności związanych z 

handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów 

pierwszej potrzeby 

7. [ceny maksymalne] 

Upoważnienie dla Ministra ds. gospodarki do ustalania maksymalnych cen lub marż 

towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub 

bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 
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a. Nieprzestrzeganie takich cen lub marż będzie zagrożone administracyjną karą 

pieniężną od 5000 zł do 5 000 000 zł (bez możliwości wstrzymania wykonania 

decyzji) 

b. Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10% obrotu, jeżeli przedsiębiorca (choćby 

nieumyślnie) dopuścił się naruszenia w/w reguł wielokrotnie w przypadku 

wielu towarów lub usług lub na dużą skalę 

c. Prezes UOKiK może nałożyć karę do 5% obrotu (max. 50 mln zł), jeżeli 

przedsiębiorca (choćby nieumyślnie) nie udzielił Prezesowi UOKiK informacji 

lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd bądź 

uniemożliwia lub utrudnia kontrolę 

8. [wstrzymanie poboru opłat RTV i OZZ] – moc obowiązująca od 8.03.2020 

Wstrzymanie w okresie Stanu poboru od przedsiębiorców i OPP opłat 

abonamentowych TV i RTV oraz wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania 

prawa autorskimi, jeżeli opłaty te nie są określane jako wprost zależne od przychodu 

lub dochodu 

a. Pod warunkiem świadczenia usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie 

się przez klientów z utworami oraz uiszczenia opłat za okresy rozliczeniowe 

przypadające przed 08.03.2020 r. 

9. [skutki rozwiązania umowy – kultura, rozrywka, wystawy, turystyka] – moc 

obowiązująca od 08.03.2020 

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub 

działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący 

wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, także świadczącego usługi hotelarskie, 

usługi pilota wycieczek lub przewodnika, w przypadku rozwiązania umowy z klientem 

w bezpośrednim związku z epidemią, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez 

klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, 

a. Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne, jeżeli klient zgodził się na otrzymanie 

vouchera o nie niższej wartości na przyszłe wydarzenia w ciągu roku od dnia, w 

którym miało odbyć się pierwotne wydarzenie 

10. [zmiana warunków umów kredytowych] – moc obowiązująca od 8.03.2020 
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Banki mogą zmienić warunki umów kredytowych i pożyczek lub terminów spłaty dla 

mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, jeżeli kredyt został udzielony przed 

8.03.2020 r. i zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej 

dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30.09.2019 r. 

a. Zmiana wymaga uzgodnienia z kredytobiorcą nie może powodować 

pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy 

11. [poręczenia i gwarancje BGK] 

Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 

średnich i dużych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności 

finansowej 

a. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną 

b. Maksymalnie 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu 

12. [koszty kredytu konsumenckiego] 

Ustalono wzór obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć 45% całkowitej kwoty 

kredytu 

13. [Imprezy turystyczne] – moc obowiązująca od 13.03.2020 

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w związku z epidemią COVID-

19, jest skuteczne po upływie 180 dni od dnia odstąpienia. 

a. odstąpienie nie jest skuteczne, jeżeli klient zgodził się na otrzymanie vouchera 

o nie niższej wartości na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku 

od dnia, w którym miała odbyć się pierwotna impreza turystyczna 

b. wydłużenie do 180 dni terminu dla organizatora turystyki na zwrot należności 

w razie odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną, a wpłacone środki 

podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, 

14. [odszkodowania z ubezpieczeń obowiązkowych- termin nie ulega przesunięciu] 

Jeżeli termin wypłacenia odszkodowania z polisy obowiązkowego ubezpieczenia lub 

obowiązku poinformowania o wysokości lub braku podstaw do wypłaty, przypada w 

okresie Stanu, organ nadzoru może zastosować środki nadzorcze (w tym grzywny) 

15. [ubezpieczenia eksportowe] 
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Szereg zmian w przepisach o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych, w celu ochrony krajowych przedsiębiorców na wypadek strat, 

16. [ochrona konsumencka dla przedsiębiorców – zmiana terminu] 

Przesunięcie do 1.01.2021 daty stosowania przepisów rozszerzających ochronę 

konsumencką na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE 

1. w okresie Stanu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie 

wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

oraz w sprawach o wykroczenia, 

2. zaostrzono karę grzywny za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów wynikających z 

opublikowanych dotychczas i kolejnych rozporządzeń – od 5000 zł do 30000 zł 

3. dodano nowe wykroczenie – kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez 

funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego 

zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny 

4. wyłączenie penalizacji i odpowiedzialności dyscyplinarnej, w okresie Stanu, czynów 

popełnianych przez funkcjonariuszy publicznych lub kierowników jednostek, 

związanych z nabywaniem towarów lub usług niezbędnych do zwalczania tej epidemii 

z naruszeniem obowiązków służbowych lub prawa, jeżeli sprawca działa w interesie 

społecznym oraz bez tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać 

zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone. 

5. Nowy typ przestępstwa - narażenie na zarażenie wielu osób, jeżeli sprawca wie, że jest 

dotknięty m.in. chorobą zakaźną – od roku do 10 lat pozbawienia wolności 

6. Rozszerzenie katalogu znamion przestępstwa uporczywego nękania – art. 190a kk i 

zaostrzenie odpowiedzialności karnej (na stałe, niezależnie od COVID-19) 

7. W okresie Stanu zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, PSP, wojsku, 

Policji, SG lub instytucjom państwowym i samorządowym, na podstawie 

postanowienia prokuratora lub sądu 
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8. Rozszerzenie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego – wobec 

skazanych na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku (wcześniej do 1 roku) 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI/POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE 

1. [zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych] 

W okresie Stanu bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

a. dotyczy to wszystkich postępowań, za wyjątkiem spraw pilnych (poniżej) oraz 

terminów w sprawach wyboru lub powołania organów konstytucyjnych oraz 

terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych wszczętych przed 

Trybunałem Konstytucyjnym 

b. Organ lub sąd może wezwać do dokonana czynności, w oznaczonym terminie 

lub zakresie, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony – 

tylko w sprawach karnych skarbowych 

c. Organ lub sąd może wezwać do dokonania czynności, w oznaczonym terminie 

lub zakresie, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla 

interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 

materialną –w postępowaniu sądowym, sądowoadministracyjnym, 

egzekucyjnym lub karnym oraz innych postępowaniach na podstawie ustaw 

szczególnych 

d. Czynności dokonane w w/w okresie są skuteczne, 

e. Wstrzymania lub zawieszenia terminów nie stosuje się do terminów 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

W okresie Stanu nie przeprowadza się rozpraw lub posiedzeń jawnych, za wyjątkiem 

spraw pilnych (poniżej) 



 
  

 

 

 
 

STRONA 29|50 

2. [zaprzestanie działalności sądu i sprawy pilne] 

W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez Sąd powszechny z powodu 

COVID-19, prezes sądu apelacyjnego może wyznaczyć na czas oznaczony inny sąd 

równorzędny w ramach tej samej apelacji do rozpoznania spraw pilnych 

a. W przypadku zaprzestania czynności przez wszystkie sądy na obszarze apelacji, 

sąd równorzędny wyznacza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (analogicznie w 

przypadku wojewódzkiego sądu administracyjnego – Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego) 

b. Katalog spraw pilnych rozpoznawanych przez Sądy w razie wyznaczenia innego 

m.in.: 

i. Wnioski o zastosowanie, przedłużenie, uchylenie i zmianę 

tymczasowego aresztowania 

ii. Sprawy, w których jest stosowane zatrzymanie lub orzeczono środek 

zabezpieczający 

iii. Przesłuchania nieletniego świadka 

iv. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, 

v. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie 

dozoru elektronicznego 

vi. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci 

umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku 

vii. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką 

viii. dot. ochrony zdrowia psychicznego 

ix. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co 

do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na 

rozprawie 

x. sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia 

przez sąd 

xi. wnioski o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności 
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c. Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, 

jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo 

ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga 

tego dobro wymiaru sprawiedliwości 

3. [przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności] 

W okresie Stanu, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy na czas 

oznaczony w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli w ocenie dyrektora ZK 

udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo 

wyeliminowania epidemii 

a. Nie dotyczy to skazanych za przestępstwa umyślne zagrożone karą 

pozb.wolności powyżej 3 lat, skazanych za przestępstwa nieumyślne na karę 

powyżej 3 lat pozb. wolności i recydywistów 

4. [zakaz eksmisji] 

W okresie Stanu nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie 

lokalu mieszkalnego. 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

1. [zawieszenie biegu terminów postępowania administracyjnego] 

W okresie Stanu bieg terminów postępowania, terminów milczącego załatwienia 

sprawy, terminów na złożenie sprzeciwu lub wyrażenia przez organ stanowiska, nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres 

a. Dotyczy to również postępowań kontrolnych, w tym wynikających z Ordynacji 

podatkowej, kontroli celno-skarbowych i przewidzianych w ustawie o grach 

hazardowych. 

i. Nie dotyczy to kontroli i postępowań w ramach kontroli uprzedniej 

zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 169-

171a Ustawy PZP) oraz postępowań odwoławczych przed KIO (art. 180-

198 Ustawy PZP) 
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b. Strona lub uczestnik postępowania, kontrolowany i jego kontrahent są 

obowiązani, do dokonania czynności na żądanie organu lub podmiotu 

kontrolującego, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony 

(dotyczy tylko postępowań kontrolnych wynikających z Ordynacji podatkowej, 

kontroli celno-skarbowych i przewidzianych w ustawie o grach hazardowych) 

c. Organ lub sąd może wezwać do dokonania czynności, w oznaczonym terminie 

lub zakresie, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla 

interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 

materialną – w innych postępowaniach administracyjnych, 

d. Czynności dokonane w w/w okresie są skuteczne, 

e. organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości 

uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać 

interpretację indywidualną. 

f. Wstrzymania lub zawieszenia terminów nie stosuje się do terminów 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

W okresie Stanu nie przeprowadza się rozpraw administracyjnych lub posiedzeń 

jawnych, 

2. W okresie Stanu nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz dot. 

powiadamiania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, jak również nie wymierza 

się organom kar lub grzywien za niewydanie rozstrzygnięć, 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

1. [zmiana umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą] 

Obowiązek wzajemnego informowania się stron umowy o wpływie okoliczności 

związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy (obowiązek przedstawienia 

oświadczeń i dokumentów związanych m.in. z nieobecnością pracowników; 

wstrzymaniu dostaw; sytuacji podwykonawców). 
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a. Zamawiający, na podstawie stanowisko przedstawionego przez wykonawcę 

związanego z wpływem COVID-19 na wykonanie umowy, w uzgodnieniu z 

wykonawcą po ocenie w/w okoliczności może dokonać zmiany terminu lub 

sposobu wykonania umowy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy, 

b. Możliwość zmiany zasad naliczania kar umownych i odszkodowań, o ile zostaną 

opisane w stanowisku wykonawcy 

c. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić 

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od 

umowy, 

d. W razie zmiany umowy w części powierzonej podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, przy 

zapewnieniu nie mnie korzystnych warunków wykonania umowy niż umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

i. odpowiednio umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą 

2. [zmiana umowy pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą] 

Wykonawca i podwykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, 

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

a. Odpowiednio umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 

3. [wyłączenie odpowiedzialności] 

Niedochodzenie lub nieustalenie kar umownych i odszkodowań w związku z COVID-19 

oraz zmiana umowy w w/w trybie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych i nie podlega odpowiedzialności karnej. 

OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII 

1. [możliwość wystawiania recept przez farmaceutów] 
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Farmaceuta może wystawić receptę dla siebie lub osób najbliższych albo receptę 

farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, w postaci co do zasady 

elektronicznej, na produkty lecznicze z zastrzeżeniem produktów leczniczych 

zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe 

2. [decyzje w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby] 

Decyzje dot. procedur medycznych w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby 

szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie 

dla zdrowia lub życia innych osób lub czynności oraz decyzje dot. skierowania do pracy 

przy zwalczaniu epidemii mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób (w tym 

ustnie) i nie wymagają uzasadnienia  

- są doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w 

ten sposób 

3. [skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii] 

Z obowiązujących wcześniej przepisów wynika uprawnienie do skierowania do pracy 

przy zwalczaniu epidemii m.in. pracowników podmiotów leczniczych, osoby 

wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest 

uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

Doprecyzowano katalog osób, które nie mogą być skierowane do tego typu prac: 

a. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 

b. kobiety w ciąży; 

c. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

d. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

e. jedno z dwojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka powyżej 14 roku życia 

f. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

g. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 

h. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi; 

i. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i 

senatorowie, 
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Osobie skierowanej do pracy w ten sposób przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w 

wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub 

w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego 

stanowiska.  

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do 

pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

4. [zagrożenie dostępności produktów lub wyrobów] 

W przypadku zagrożenia brakiem dostępności w Polsce środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub produktu 

biobójczego, w związku ze Stanem, minister zdrowia może, nałożyć na wytwórców, 

autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych, 

producentów i importerów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub podmioty odpowiedzialne w odniesieniu do produktów biobójczych, 

posiadaczy pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy i wytwórców produktów 

biobójczych obowiązki informacyjne związane z produkcją, stanami magazynowymi, 

każdym fakcie zbycia określonego produktu lub ograniczyć ilość produktu na jednego 

pacjenta. 

5. [polecenie gospodarowania odpadami medycznymi] 

W razie braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości 

unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, wojewoda może 

wydać polecenie m.in. przedsiębiorcom dotyczące gospodarowania takimi odpadami 

a. Wydanie polecenia jest możliwe, jeżeli dany podmiot posiada stosowne 

możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji  

b. polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu 

c. polecenie można wydać wobec podmiotu, który nie posiada decyzji z zakresu 

gospodarowania odpadami, 

d. obowiązek ewidencji odpadów (papierowej lub przez BDO) 
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Podobne uprawnienie w przypadku innych odpadów wytwarzanych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, 

6. [aplikacja mobilna przy obowiązkowej kwarantannie] 

Osoba podlegająca obowiązkowej kwarantannie ma obowiązek zainstalowania 

aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym służącej do potwierdzania realizacji 

obowiązku kwarantanny. 

a. nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej),  

b. nie dotyczy osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub 

użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego 

umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania (oświadczenie pod 

rygorem odpowiedzialności karnej) 

POMOC PUBLICZNA - RESTRUKTURYZACJA, UPADŁOŚCI 

1. możliwość ubiegania się o środki pomocowe przed formalnym wszczęciem 

postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli udzielenie pomocy zapobiega i prowadzi 

do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, 

gdy bez jej udziału cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym 

zakresie, 

a. Trudności społeczne lub niedoskonałości rynku – w przypadku MŚP to m.in. 

ryzyko opuszczenia rynku przez MŚP prowadzącego działalność innowacyjną, 

mającego duży potencjał wzrostu lub o silnych powiązaniach z innymi 

lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami; ryzyko opuszczenia rynku przez 

MŚP w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19 

W przypadku dużych przedsiębiorstw to m.in. wyższą niż średnia unijna lub 

średnia krajowa stopę bezrobocia w regionie określonym na poziomie 

województwa, która ma charakter stały i której towarzyszą trudności związane 

z tworzeniem nowych miejsc pracy w tym regionie; negatywne konsekwencje 

opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej o istotnym znaczeniu dla danego regionu lub sektora; ryzyko 

opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji 
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ekonomicznej, skutkującego utratą ważnej wiedzy technicznej lub eksperckiej; 

ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę w wyniku trudności związanych 

z zaistnieniem epidemii COVID-19 

2. Przeznaczona dla:  

a. przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością - gdy przedsiębiorca wskutek 

poniesionych strat utracił więcej niż połowę kapitału, w szczególności jeżeli 

suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku 

obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych 

kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest 

większa niż 50% kapitału podstawowego, 

b. przedsiębiorstw niewypłacalnych, 

3. Pomoc może być udzielona raz na 10 lat, za wyjątkiem: 

a. Jeżeli minęło co najmniej 5 lat od przyznania Pomocy na ratowanie lub 

Tymczasowego wsparcia, po których nie udzielono Pomocy na 

restrukturyzację, a przedsiębiorca ten wykazywał długookresową zdolność do 

konkurowania na rynku i wystąpiły okoliczności związane z wykonywaniem 

działalności gospodarczej, za które nie ponosi on odpowiedzialności albo jest 

konieczna z powodu wystąpienia okoliczności związanych z wykonywaniem 

działalności gospodarczej, za które przedsiębiorca znajdujący się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej nie ponosi odpowiedzialności. 

b. Przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej 

produktów rolnych - wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z 

chowu zwierząt bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu 

zmieniającemu właściwości tych produktów 

Pomoc na ratowanie: 

a. Dla każdego przedsiębiorcy 

b. Pożyczka na okres do 6 miesięcy, od chwili znacznego pogorszenia się sytuacji 

finansowej do chwili wypracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji 

działalności gospodarczej, 
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i. Warunkiem jest ustanowienie zabezpieczenia (m.in. hipoteki, zastawu, 

cesji wierzytelności, weksla) spłaty pożyczki do kwoty 50% wartości 

pożyczki 

c. Wysokość pożyczki jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania 

podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, w okresie, na który 

pomoc została udzielona, obliczana na podstawie ustawowego wzoru 

d. Pomoc na ratowanie nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie 

wydatków związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na 

rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania 

działalności operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została 

udzielona 

e. obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia przez Ministra gospodarki planu 

restrukturyzacji lub likwidacji, w określonych ustawą terminach 

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 

a. Również w formie pożyczki, na okres do 18 miesięcy, 

i. Łącznie z Pomocą na ratowanie okres Tymczasowego wsparcia nie 

może przekroczyć 18 miesięcy, 

b. Wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w 

trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy 

prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia 

działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej 

zdolności do konkurowania na rynku 

i. Również gdy niezbędne jest pilne wsparcie płynności finansowej z 

powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, 

c. w sytuacjach, gdy przedsiębiorca będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić 

restrukturyzację, ale będzie potrzebował wsparcia tuż przed restrukturyzacją, 

d. obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia przez Ministra gospodarki planu 

restrukturyzacji lub likwidacji, w określonych ustawą terminach 

Pomoc na restrukturyzację 
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a. Udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

w celu wsparcia realizacji planu restrukturyzacji 

b. Może zostać udzielona, jeżeli: 

a. zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia 

niedoskonałości rynku;  

b. bez tej pomocy przedsiębiorca zostałby zrestrukturyzowany, 

sprzedany lub zlikwidowany  

c. zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny 

obejmujący działania niebędące pomocą na restrukturyzację, 

stanowiące element planu restrukturyzacji 

c. Udzielana w formie: 

i. Pożyczki 

ii. Objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub 

akcji 

iii. Objęcia obligacji 

iv. Zmiany terminów spłaty pożyczki 

v. Konwersji pożyczki na udziały lub akcje 

vi. Ulga w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej (odroczenie 

terminu wykonania, rozłożenie na raty, umorzenie kary, umorzenie 

odsetek za zwłokę) 

d. Udzielana pod warunkiem wkładu własnego w wysokości co najmniej 50% 

udziału przedsiębiorcy w kosztach restrukturyzacji 

i. Wkład własny nie może pochodzić z udzielonej wcześniej Pomocy na 

ratowaniu lub Tymczasowego wsparcia 

ii. Dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw – wkład własny co 

najmniej 25% 

iii. Dla średnich przedsiębiorstw - wkład własny co najmniej 40% 

e. Udzielana pod warunkiem wdrożenia planu restrukturyzacji 
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f. Nie może być udzielona, jeżeli środki restrukturyzacyjne określone w planie 

restrukturyzacji ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań; lub 

przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do 

przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na 

rynku. 

4. w/w mechanizmy będą stanowiły pomoc publiczną, wymagającą zatwierdzenia przez 

Komisję Europejską notyfikacji tej pomocy, 

INNE DOFINANSOWANIA, ULGI I UŁATWIENIA 

1. [dofinansowanie wynagrodzeń] PP 

Starosta, w drodze umowy, może przyznać na wniosek mikro-, małego lub średniego 

przedsiębiorcy złożony w PUP, na okres 3 miesięcy, dofinansowanie części 

wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców, innych osób wykonujących pracę 

zarobkową w spółdzielniach rolnych) i składek, w przypadku spadku obrotów w 

następstwie COVID-19 

a. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% - w wysokości nie wyższej niż 

suma 50% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, nie 

więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki 

ZUS 

b. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% - w wysokości nie wyższej niż 

suma 70% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, nie 

więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki 

ZUS 

c. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% - w wysokości nie wyższej niż 

suma 90% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, nie 

więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki 

ZUS 

d. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć okres 

wypłaty dofinansowania 
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e. Warunkiem jest brak przesłanek do ogłoszenia upadłości; niezaleganie w 

podatkach i składkach do III kwartału 2019 r.; informacja o wysokości pomocy 

de minimis w ciągu ostatnich 3 lat; obowiązek utrzymania w zatrudnieniu 

pracowników, objętych umową ze Starostą, przez okres dofinansowania oraz 

po jego zakończeniu przez okres równy temu okresowi; brak otrzymania 

dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną 

wykorzystane z innych środków publicznych 

2. [dofinansowanie kosztów działalności] PP 

Starosta może przyznać pomoc przedsiębiorcy samozatrudnionemu dofinansowanie 

części kosztów działalności, w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19 

a. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% - dofinansowanie w wysokości 

50% minimalnego wynagrodzenia (jednorazowo) 

b. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% - dofinansowanie w wysokości 

70% minimalnego wynagrodzenia (jednorazowo) 

c. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% - dofinansowanie w wysokości 

90% minimalnego wynagrodzenia, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

d. Warunkiem jest brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganie w 

podatkach i składkach do III kwartału 2019 r. i informacja o wysokości pomocy 

de minimis w ciągu ostatnich 3 lat, obowiązek prowadzenia działalności przez 

okres przyznanego dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez okres 

równy temu okresowi, przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej, brak dofinansowania z innych środków publicznych, 

e. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć okres 

wypłaty dofinansowania 

3. [pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy] PP 

Starosta może udzielić mikroprzedsiębiorcy pożyczki w kwocie do 5000 zł, na 12 

miesięcy, z możliwością 3-miesięcznej karencji w spłacie, 

a. warunek prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.03.2020 r., stan 

zatrudnienia na 29.02.2020 

b. oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP 
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c. Pożyczka wraz z odsetkami może być umorzona na wniosek, jeżeli 

mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy 

stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 

r.   

d. Ustawa nie przewiduje obowiązku zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

e. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, w celu przeciwdziałania 

COVID-19, przedłużyć okres spłaty pożyczki 

4. [dofinansowanie dla organizacji pozarządowych lub OPP lub osób pracujących dla 

spółdzielni rolniczych] PP 

Starosta może przyznać organizacji pozarządowej lub OPP, na okres do 3 miesięcy, 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS, w przypadku 

spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19 

a. W przypadku spadku przychodów o co najmniej 30% - w wysokości nie wyższej 

niż suma 50% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, 

nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o 

składki ZUS 

b. W przypadku spadku przychodów o co najmniej 50% - w wysokości nie wyższej 

niż suma 70% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, 

nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o 

składki ZUS 

c. W przypadku spadku przychodów o co najmniej 80% - w wysokości nie wyższej 

niż suma 90% wynagrodzeń (i składek ZUS) pracowników objętych wnioskiem, 

nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o 

składki ZUS 

d. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć okres 

wypłaty dofinansowania 

e. Warunkiem jest niezaleganie w podatkach i składkach do III kwartału 2019 r.; 

obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników, objętych umową ze 

Starostą, przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez okres 
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równy temu okresowi; brak otrzymania dofinansowania w części, w której te 

same koszty zostały lub zostaną wykorzystane z innych środków publicznych 

i. Nie dotyczy to pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną 

5. [odstąpienie od należności cywilnoprawnych dot. mienia komunalnego] 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić o udzieleniu 

ulg lub odstąpieniu od należności związanych z mieniem komunalnym w stosunku do 

podmiotów, których płynność finansowa ulegał pogorszeniu w związku z COVID-19 i 

które złożą taki wniosek 

a. Do czasu określenia zasad ulg i odstąpień, należności mogą być umarzane, 

terminy ich spłaty mogą być odroczone lub płatność rozłożona na raty przez 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd 

województwa 

6. [zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej] 

W czasie Stanu przedsiębiorstwo energetyczne nie może wstrzymać dostaw energii 

elektrycznej lub rozwiązać umowy sprzedaży energii, w przypadku m.in. braku zgody 

odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego po 

powstaniu zaległości w płatnościach, braku tytułu prawnego do nieruchomości lub 

uniemożliwienia odczytów; opóźnień w zapłacie należności;  

7. [przewozy regularne i przewozy regularne specjalne] 

W przypadku konieczności czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 

braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy okoliczności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 nie stosuje się 

warunków zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów 

regularnych specjalnych, 

8. [orzeczenia o niepełnosprawności] 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy 

lub upływa po dniu wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność do 60. dnia od dnia 

odwołania Stanu  
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a. nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 

albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

b. analogiczne przedłużenie ważności kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

c. prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub 

samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, 

w którym upłynie wydłużony termin ważności w/w orzeczenia 

d. pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, za 

wyjątkiem orzeczeń tracących ważność po dniu wejścia w życie ustawy 

9. orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji wydane na czas określony na podstawie przepisów ustaw 

szczególnych, których ważność upływa w okresie Stanu albo w okresie 30 dni po 

odwołaniu Stanu, zachowują ważność przez 3 miesiące od dnia upływu ich ważności, 

jeżeli przed upływem przedłużonej ważności zostanie złożony wniosek o orzeczenie, 

a. analogicznie orzeczenie o okolicznościach uzasadniających prawo do 

świadczenia rehabilitacyjnego 

10. [selektywne zbieranie odpadów] 

Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zmienić częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów 

11. [delegacja uprawnień dot. terminów] 

Delegacja do odpowiednich ministrów szeregu uprawnień związanych ze zmianą 

terminów sprawozdawczych, ewidencyjnych, raportów, zestawień, wyników, opinii, 

deklaracji i innych informacji w zakresie rynku finansowego, rachunkowości, finansów 

publicznych, ubezpieczeń, systemu bankowego co ma zapewnić szybszą reakcję w 

stanie epidemii. 

a. W przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określonych w 

przepisach szczególnych (np. w ksh) przypadają przed terminem zatwierdzenia 
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sprawozdań finansowych, posiedzenia te odbywają się w terminie określonym 

w w/w rozporządzeniach 

12. [stypendia sportowe] 

W okresie Stanu okres pobierania stypendiów sportowych może zostać przedłużony, 

ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania w/w stanu (uprawnienie dla Ministra do 

wydłużenia tego okresu w szczególnych przypadkach) 

INNE PROLONGATY LUB ZAWIESZENIA TERMINÓW 

1. [użytkowanie wieczyste i uwłaszczenie] 

Prolongata opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty związanej z 

„uwłaszczeniem” do 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony 

rozporządzeniem Rady Ministrów 

2. [dane ze sprawozdań finansowych] 

Do czasu udostępnienia sprawozdań finansowych za rok 2019, uwzględnia się danego 

z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli z 

przepisów odrębnych wynika konieczność wykorzystania danych pochodzących ze 

zbadanych sprawozdań finansowych, 

a. Jeżeli podmiot nie był wcześniej zobowiązany do sporządzenia sprawozdania – 

inne dostępne dane sprawozdawcze za 2019 r. 

3. [ewidencja odpadów] 

Przedłużenie do 31.12.2020 r. możliwości sporządzania ewidencji odpadów w formie 

papierowej, a wprowadzenie jej do BDO należy zakończyć do 31.01.2021. 

4. [rejestracja pojazdu/informacja o nabyciu lub zbyciu pojazdu] 

Wydłużenie do 180 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu używanego 

sprowadzonego z innego państwa UE oraz na poinformowanie o nabyciu lub zbyciu 

pojazdu 

a. dot. pojazdów sprowadzonych lub nabytych/zbytych nie później niż 30 dni 

przed wejściem w życie ustawy 

5. [prawa własności przemysłowej – terminy] - moc obowiązująca od 8.03.2020 

W okresie od dnia 8 marca do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na: 
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a. wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 

b. złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia 

patentu europejskiego na język polski,  

c. złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu 

europejskiego,  

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy te biegną na nowo od dnia 

1 lipca 2020 r. 

6. [pośrednictwo w przewozie osób] 

Wydłużenie do 1 lipca 2020 r. terminu na uzyskanie licencji dla podmiotów 

wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób 

Do 30 września 2020 r. podmioty, które uzyskały licencję wykonywania transportu 

drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób nie są zobowiązane do: 

a. Prowadzenia pośrednictwa wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających 

licencję na przewóz osób 

b. Przestrzegania zakazu prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób w 

przewozach okazjonalnych wykonywanych samochodem przeznaczonym 

konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą. 

c. Przestrzegania szeregu obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych 

7. [legalizacje urządzeń i dozór techniczny] 

Odroczenie terminu legalizacji ponownej i przedłużenie okresu użytkowania przyrządu 

pomiarowego przez max. 6 miesięcy, o ile m.in. nie dokonano zmian konstrukcji lub 

wykonania urządzenia 

a. Analogicznie termin wykonania badań technicznych urządzeń objętych 

dozorem UDT 

8. [biokomponenty i biopaliwa] 

Wydłużeniu o 30 dni kalendarzowych ulegają terminy sprawozdań, oświadczeń oraz 

raportów za rok 2020, wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

9. [Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych] 
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Przedłużenie do 13.07.2020 r. terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych podmiotów wpisanych do rejestru przed 13.10.2020 

10. [świadectwa kwalifikacyjne] 

Przedłużenie do 31.12.2020 r. terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji wynikających z przepisów 

wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, 

11. [walne zgromadzenie spółdzielni i zebranie właścicieli lokali] 

Ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli 

lokali, przypadający w okresie Stanu, ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania 

Stanu, 

12. [zdalne procedowanie w spółdzielniach i spółkach kapitałowych] 

Wprowadzono możliwość żądania zwołania posiedzeń lub zebrań organów oraz 

podejmowania uchwał i decyzji zdalnie, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, m.in. w zakresie działalności: 

a. Spółdzielni i spółdzielni mieszkaniowych (zmiany wprowadzane na stałe, 

niezależnie od COVID-19) 

b. Spółek kapitałowych (sp. z o.o. i s.a.) – zmiany te są wprowadzane na stałe, 

niezależnie od COVID-19 

i. Zasadą jest możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i rady 

nadzorczej oraz podejmowania uchwał zdalnie (przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) lub na 

piśmie za pośrednictwem innego członka organu, chyba że umowa 

spółki (statut) stanowi inaczej 

ii. W przypadku rady nadzorczej oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

rady 

iii. Możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. (walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy s.a.) także przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O 

udziale w w/w sposób postanawia zwołujący zgromadzenie. Rada 
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nadzorcza, a w jej braku w sp. z o.o. - wspólnicy, muszą określić w 

regulaminie zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

- Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie 

są niezbędne do identyfikacji wspólników (akcjonariuszy) i 

zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez 

odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący 

bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na jego 

treść 

- spółka publiczna (s.a.) zapewnia transmisję obrad walnego 

zgromadzenia w czasie rzeczywistym 

- w przypadku wykonywania prawa głosu przy komunikacji 

elektronicznej, s.a. niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi 

elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu (moc 

obowiązująca od 3.09.2020) 

- Na wniosek akcjonariusza, złożony w ciągu trzech miesięcy od 

dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub 

jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został 

prawidłowo zarejestrowany oraz policzony (moc obowiązująca 

od 3.09.2020) 

iv. w odniesieniu do zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń 

zwołanych przed dniem wejścia w życie ustawy (31.03.2020) zwołujący 

może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nich w w/w trybie, z 

zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym nie później niż na 4 dni 

przed zgromadzeniem, 

c. Organów wspólnot mieszkaniowych działających na podstawie ustawy o 

własności lokali, 

d. Organów samorządów zawodowych, a także ich organów wykonawczych oraz 

innych organy wewnętrznych 
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13. [decyzje dot. rekompensat w sektorze energochłonnym] 

przedłużenie do 31.07.2020 r. terminu wydania decyzji dot. rekompensat za rok 2019 

r. dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze lub podsektorze 

energochłonnym 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 

1. [tymczasowy profil zaufany] 

Możliwość wydawania na okres do 3 miesięcy, na wniosek, tymczasowego profilu 

zaufanego (zmiana wprowadzana na stałe, niezależnie od COVID-19) 

a. Uwierzytelnienie osoby wnioskującej w trybie wideoidentyfikacji i porównania 

wizerunku z fotografią pobraną z Rejestru Dowodów Osobistych, weryfikacji 

cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego lub paszportu i przy 

wykorzystaniu danych osobowych zgromadzonych w rejestrach lub systemach 

informatycznych organów administracji publicznej oraz poprzez identyfikację 

elektroniczną 

2. [zdalne obrady] 

W okresie Stanu, organy stanowiące i organy kolegialne m.in. w jednostkach 

samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiach odwoławczych mogą w sposób 

zdalny zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia i podejmować rozstrzygnięcia 

lub uchwały, 

a. Obradowanie w trybie zdalnym zarządza przewodniczący organu 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej 

mogą, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zdecydować o odbyciu 

swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w szczególności 

poprzez: 

a. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami 

posiedzenia, 

b. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia; 
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W takim przypadku kolegialny organ administracji publicznej może podejmować 

rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym 

3. [niezdolność organu do wykonywania zadań] 

Jeżeli w okresie Stanu urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący 

zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości lub w części, 

wojewoda może powierzyć wykonywanie zadań innemu urzędowi lub podmiotowi 

a. Nie dotyczy to urzędów naczelnych i centralnych organów władzy publicznej 

4. [głosowanie korespondencyjne – zmiany w Kodeksie wyborczym] 

Wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego również dla osób 

podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych oraz wyborcom, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat. 

a. Zamiar takiego głosowania wyborcza zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów 

(wyborca podlegający kwarantannie lub izolacji – do 5 dnia przed dniem 

wyborów) 

b. Wprowadzone powyżej przepisy dot. zmiany Kodeksu wyborczego naruszają 

przepisy Konstytucji RP, Regulamin Sejmu jak również liczne i podstawowe 

zasady prawodawstwa, w tym reguły ustanowione orzeczeniami Trybunału 

Konstytucyjnego  [przyp. autora] 

POMOC SPOŁECZNA I ZASIŁKI 

1. [dodatkowy zasiłek opiekuńczy] – moc obowiązująca od 26.03.2020 

Rozszerzono katalog przesłanek do przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

m.in. o okres niemożności sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna domowego, 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać miałby także:  

a. opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej w razie zamknięcia szkoły, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii 

zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z 

powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, 
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b. rodzicom dziecka o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

do 18 r.ż. albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

c. rodzicom ubezpieczonym w KRUS (zasiłek wynosi wówczas 1/30 emerytury 

podstawowej KRUS) 

Okres przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (obecnie 14 dni) będzie mógł 

być przedłużany odpowiednio do okresu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół w 

drodze rozporządzenia Rady Ministrów, 

d. Do okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni na podstawie 

nowelizacji) nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego. 

e. Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy nie skorzystały w całości w 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w pierwszej kolejności mogą wykorzystać 

pozostały okres zasiłku. 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 
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