
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA 



 
  

 

 
 
 

STRONA 1|22 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

 

Toruń, dnia 18 kwietnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy, wybrane, podstawowe regulacje wynikające z:  

1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) 

2. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 

694) 

 

Przepisy obu ustaw obowiązują co do zasady od dnia 18 kwietnia 2020 r., z 

zastrzeżeniem niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.  
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WSPARCIA 
Kto skorzysta z tych 

rozwiązań? 

Przepisy Ustawy nr 1 w zakresie skorzystania z Wsparcia mają zastosowanie wyłącznie do 

przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa jest następstwem zakazów lub 

ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. 

Wobec kogo nie stosuje się 

ustawy nr 1? 

Z rozwiązań Ustawy nr 1 dot. Wsparcia nie skorzystają przedsiębiorcy, wobec których 

ogłoszono upadłość lub otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. 

• jeżeli wobec przedsiębiorcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarcie     

restrukturyzacji, procedura wsparcia ulega zawieszeniu 

Pojęcie „Stan” Oznacza okres stanu zagrożenia epidemicznego lub okres stanu epidemii lub stanu 

nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego) związane z COVID-19, 

Instytucja Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki, którym powierzyła zadania. 

Wsparcie Wszelkie formy instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez 

Instytucję, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, leasingi, poręczenia oraz inne 

instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej,  

• z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących 

działalność bankową oraz ubezpieczeniową;  

• szczegółowy wykaz instrumentów finansowych jest publikowany na stronie 

internetowej www.arp.pl – w terminie do 20.04.2020 r. 

• wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków 

finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia Stanu, jak również 

skali prowadzonej działalności 

• co do zasady przekazywane będzie w transzach (poza leasingiem) 

• Wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań wobec 

podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków 

rodziny i osób bliskich 

Okres Wsparcia Okres trwania Stanu + 12 miesięcy po odwołaniu Stanu, do czasu ustania negatywnych 

skutków ekonomicznych 

Spadek obrotów Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 

stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o Wsparcie, w 

porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 

roku poprzedniego; lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca 

poprzedniego;  

• za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

przypadku, gdy dany okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego 

Sposób prowadzenia 

postępowania 

Może być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków 

łączności – nie dotyczy zawarcia umowy Wsparcia 
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Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa oświadczenie 

potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz 

dane dotyczące sytuacji finansowej oraz dołącza informację zawierającą opis planowanych 

przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.   

Termin rozpatrzenia 

wniosku o Wsparcie 

14 dni od dnia złożenia (termin instrukcyjny, może być przedłużany przez Instytucję) 

 

 

PODATKI 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 
Przesłanki uzyskania statusu 

podatnika dla podatkowej 

grupy kapitałowej 

warunek braku zaległości we wpłatach podatku lub osiągniecia za każdy rok 

podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2% - 

niezbędne do posiadania statusu podatnika przez podatkową grupę 

kapitałową będą uważane za spełnione pomimo ich niespełnienia, jeżeli 

podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19 

• dotyczy również roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1.01.2020 

r. a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r. a 

przed dniem 1.01.2021 r. 

18.04.2020 

Korekta dot. 1% PIT dla OPP Usunięto lukę dot. przekazywania 1% podatku na rzecz OPP przy zeznaniach 

złożonych z opóźnieniem – po nowelizacji kwota 1% zostanie przekazana na 

rzecz OPP na podstawie zeznań złożonych do 1.06.2020 lub korekty złożonej 

do 30.06.2020 

18.04.2020 

Zwolnienie obrotu 

kryptowalutami z PCC 

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych będzie wolna od podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

1.07.2020 

Możliwość zmiany 

właściwości miejscowej w 

Krajowej Administracji 

Skarbowej 

Upoważnienie dla ministra finansów do określenia zadań, które mogą 

wykonywać dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów 

skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych, niezależnie od zasięgu 

terytorialnego 

18.04.2020 

Rozszerzenie przedmiotu 

kontroli celno-skarbowej 

Rozszerzenie kontroli celno-skarbowej także o przestrzeganie przepisów 

dot. ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów 

lub produktów spożywczych, wydawanych na podstawie przepisów ustawy 

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń lub chorób zakaźnych u ludzi 

18.04.2020 

Możliwość zwolnienia 

organizacji pożytku 

publicznego z podatku od 

nieruchomości 

Rada gminy (dzielnicy, miasta) może wprowadzić zwolnienia lub 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości zajętych na 

prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 

18.04.2020 

Lokalna dokumentacja cen 

transferowych 

1. Przedłużenie do 30.09.2020 r. terminu złożenia oświadczenia o 

sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (PIT i CIT)  

2. Przedłużenie do 31.12.2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej 

dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych 

* w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął 

się po 31.12.2018 a zakończył przed 31.12.2019 

18.04.2020 
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Modyfikacja w zakresie 

„świadczenia postojowego” 

1. Świadczenie przysługuje także, jeżeli rozpoczęcie prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło przed 1.02.2020 i 

przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia działalności oraz przychód uzyskany 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% 

niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, 

albo 

zawiesiła prowadzenie działalności po 31.01.2020 

- powyższe oznacza rezygnację z górnego pułapu przychodów (300% 

przeciętnego wynagrodzenia) kwalifikującego przedsiębiorcę do tego 

świadczenia 

2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną – wystarczy, że 

umowa była zawarta przed 1.04.2020 r., ale utrzymano kryterium 

przychodów (300% przeciętnego wynagrodzenia) 

3. Świadczenie postojowe może być przyznane maksymalnie trzykrotnie, 

pod warunkiem wykazania w oświadczeniu wnioskującego, że jego sytuacja 

materialna wykazana we wniosku o pierwszą wypłatę świadczenia nie uległa 

poprawie 

4. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana 

nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego 

świadczenia postojowego 

5. Powyższe nowe reguły stosuje się także do wniosków o przyznanie 

świadczenia złożonych od dnia 1.04.2020 r. 

18.04.2020 

Rozszerzenie zakresu 

pełnego zwolnienia ze 

składek ZUS 

1. Rozszerzenie zwolnienia dla płatników składek zgłoszonych pomiędzy 

1.02.2020 a 31.03.2020, według poniższej reguły: 

a. zgłoszeni przed 1.02.2020 r., którzy na dzień 29.02.2020 r.; 

b. zgłoszeni w okresie od 1.02.2020 do 29.02.2020, którzy na dzień 

31.03.2020 

c. zgłoszeni w okresie 1.03.2020 do 31.03.2020, którzy na dzień 

30.04.2020 

zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych 

2. Rozszerzenie zwolnienia dla „samozatrudnionych”, którzy prowadzili 

działalność przed 1.04.2020 (poprzednio: 1.02.2020) 

3. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej za marzec 2020 r. także gdy należności te zostały opłacone – 

podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych (zaliczenie na poczet kolejnych 

należnych lub zwrot na wniosek) 

18.04.2020 

Zwolnienie z 50% składek dla 

płatników zatrudniających od 

10 do 49 pracowników  

1. Zwolnieniem w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 

Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1.03.2020 do 

31.05.2020, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, objęci 

zostaną płatnicy składek: 

a. zgłoszeni przed 1.02.2020 r., którzy na dzień 29.02.2020 r.; 

18.04.2020 
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b. zgłoszeni w okresie od 1.02.2020 do 29.02.2020, którzy na dzień 

31.03.2020 

c. zgłoszeni w okresie 1.03.2020 do 31.03.2020, którzy na dzień 

30.04.2020 

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych 

 

- zwolnienie następuje na wniosek na dotychczasowych zasadach 

(obowiązujących od 1.04.2020) 

- liczbę ubezpieczonych ustala się nie uwzględniając pracowników 

młodocianych. 

2. Zwolnienie z całości w/w składek za tożsame okresy objęte zostaną 

również spółdzielnie socjalne zgłoszone jako płatnik składek przed 

1.02.2020, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, 

3. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej za marzec 2020 r. także gdy należności te zostały opłacone – 

podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych (zaliczenie na poczet kolejnych 

należnych lub zwrot na wniosek) 

Odstąpienie od odsetek za 

zwłokę 

ZUS może na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z 

COVID-19, odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od nieopłaconych w 

terminie składek należnych za okres po 31.12.2019 

- wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej) może być złożony w 

okresie Stanu lub w ciągu 30 dni od odwołania Stanu 

18.04.2020 

Świadczenie 

przedemerytalne – termin 

wniosku 

Jeżeli termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne liczony od 

dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 

180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, upływa w okresie 

Stanu, termin ten uważa się za zachowany w razie zgłoszenia wniosku w 

ciągu 30 dni od ustania obowiązywania Stanu 
-dotyczy osoby, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu 

likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub 

pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co 

najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, 

wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; jest nadal bezrobotna i w okresie 

pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy 

18.04.2020 

Świadczenie 

przedemerytalne – 

informacja o wysokości 

przychodu 

W 2020 r. termin przekazania informacji o wysokości osiągniętego 

przychodu przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne uważa się 

za zachowany, jeżeli organ rentowy zostanie powiadomiony o wysokości 

przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od 1.03.2019 

do 29.02.2020, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych 

miesiącach, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania Stanu 

18.04.2020 

Przyznanie, ponowne 

ustalenie lub podjęcie 

wypłaty świadczeń 

Prawo do świadczenia lub prawo do świadczenia w ponownie ustalonej 

wysokości lub wypłata świadczenia przysługuje od dnia spełnienia 

warunków przyznania, ponownego ustalenia lub wypłaty, nie wcześniej niż 

od 1.03.2020 r. – jeżeli w ciągu 30 dni od ustania Stanu uprawnieni zgłoszą 

odpowiedni wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie lub wypłatę 

świadczenia, do którego przyznania właściwy jest ZUS. 

- nie dotyczy to emerytur i rent przyznanych w drodze wyjątku (art. 83 ust.1 ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS; art.16 ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) oraz 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego 

18.04.2020 
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Udostępnianie danych z kont 

ubezpieczonych 

W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz 

skutków epidemii, dane z konta ubezpieczonego i płatnika składek mogą być 

udostępniane Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do 

spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych, a także 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. 

- do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z 

zapewnieniem powyższego dostępu nie stosuje się Prawa zamówień 

publicznych 

 

 

  

PRAWO PRACY 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zmiany w zakresie dopłat z 

FGŚP związanych z 

przestojem ekonomicznym 

lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy 

1. Z możliwości uzyskania dofinansowania będą mogły skorzystać także 

organizacje pożytku publicznego i państwowe osoby prawne 

2. świadczenia i środki pieniężne przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od 

miesiąca złożenia wniosku (wcześniej: od daty złożenia wniosku) 

3. Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników (niewypowiadania umów 

przez pracodawcę) objętych dofinansowaniem tylko w okresie lub okresach 

pobierania świadczeń 

4. Do umów o wypłatę świadczeń zawartych do dnia 18.04.2020, stosuje się 

powyższe zasady. 

1.04.2020 

Szkolenia bhp – komunikacja 

elektroniczna 

1. W okresie Stanu dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w 

całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem 

instruktażu stanowiskowego:  

- pracownika zatrudnianego lub przenoszonego na stanowisko robotniczym 

- pracownika zatrudnianego lub przenoszonego na stanowisko z czynnikami 

niebezpiecznymi 

- ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu  

- studenta odbywającego praktykę studencką 

2. Termin szkolenia okresowego przypadającego w okresie Stanu lub 30 dni od 

odwołania Stanu – wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania Stanu 

18.04.2020 

Rozszerzenie możliwości 

zmiany systemu lub czasu 

pracy w zakładach 

świadczących istotne usługi 

1. W okresie Stanu pracodawca może:  

a. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny 

dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

b. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w 

zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

przedsiębiorstwa lub stacji. 

c. zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy 

w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę. Czas dyżuru może naruszać okres 

odpoczynku dobowego lub tygodniowego 

d. polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę 

18.04.2020 
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2. Powyższe stosuje się do pracodawców: 

a. prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania 

systemów i obiektów infrastruktury krytycznej i sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych (oraz podwykonawców i dostawców kluczowych dla 

zachowania ciągłości działania) 

b. stacji paliw płynnych i stacji gazu ziemnego 

c. wobec których wydano polecenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

d. sprzedawcom z urzędu (przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 

koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące 

usługi kompleksowe odbiorcom w gospodarstwie domowym, 

niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy) 

e. na obszarze obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego 

państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa 

f. prowadzącego działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych 

g. prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kat. A 

h. prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z 

wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności 

Zmiana warunków umowy 

pożyczki na rozpoczęcie 

działalności lub stworzenie 

miejsca pracy 

1. Pracodawca, któremu udzielono pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 

dla bezrobotnego lub poszukującego pracy, może złożyć wniosek o zmianę 

niektórych warunków umowy: 

a. zawieszenie spłat rat na okres do 6 miesięcy przy jednoczesny 

wydłużeniu okresu spłaty pożyczki 

b. wydłużenie karencji o max. 6 miesięcy 

c. wydłużenie okresu spłaty o max. 12 miesięcy 

d. obniżenie oprocentowana do 0% w skali roku, na max.12 miesięcy 

2. Pracodawca może złożyć również do pośrednika finansowego wniosek o 

zgodę zawieszenie prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy od 

podjęcia działalności z wykorzystaniem pożyczki lub nieutrzymanie 

zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem 36 miesięcy od 

zatrudnienia pracownika, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy bez obowiązku 

natychmiastowego zwrotu niespłaconej części pożyczki 

3. Pracodawca może złożyć też wniosek o zgodę na zakończenie działalności 

lub likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy od podjęcia 

działalności lub zatrudnienia pracownika, bez obowiązku natychmiastowego 

zwrotu niespłaconej części pożyczki 

1.03.2020 

Zniesienie części wymogów 

dotyczących kierowców w 

transporcie drogowym 

W trakcie Stanu zawiesza się część wymogów dotyczących kierowców 

zatrudnianych przez przedsiębiorców wykonujących przewóz: 

- brak obowiązku ukończenia szkolenia okresowego 

- brak obowiązku uzyskania wpisów do polskiego prawa jazdy dot. braku 

przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych 

- brak obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich i 

psychologicznych 

Możliwość czasowego 

przeniesienia pracownika 

samorządowego 

W okresie Stanu pracownik samorządowy może być tymczasowo przeniesiony 

(na max. 30 dni od odwołania Stanu), za jego zgodą i w drodze porozumienia 

jednostek, do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, 

zgodnej z kwalifikacjami pracownika – w jednostce pomocy społecznej, o ile 

18.04.2020 
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nie narusza to ważnego interesu dotychczasowej jednostki samorządowej i 

przemawiają za tym ważne potrzeby jednostki pomocy społecznej 

Dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianego 

pracownika a zawieszenie 

funkcjonowania jednostek 

oświaty 

W związku z zawieszeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, okres 

zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza 

się do okresu, za który pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianego 

12.03.2020 

Służba cywilna 1. W okresie Stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków pierwszej oceny po 

nawiązaniu stosunku pracy oraz oceny okresowej, zaś po odwołaniu Stanu, 

pracodawca jest obowiązany niezwłocznie podjąć te obowiązki i wykonać je w 

ciągu 30 dni od dnia odwołania Stanu 

2. Umowy o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie 

cywilnej ulegają przedłużeniu nie później niż do 90 dni od dnia odwołania 

Stanu albo do czasu ustania przeszkód umożliwiających dokonanie pierwszej 

oceny, nie później niż do 90 dni od dnia odwołania Stanu 

18.04.2020 

 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Nowe uprawnienia 

operatora pocztowego i 

wyznaczonego operatora 

pocztowego (Poczty 

Polskiej) 

• W trakcie Stanu, przesyłka rejestrowana (list polecony) może być doręczona 

bezpośrednio do skrzynki pocztowej adresata bez potwierdzania odbioru i 

bez składania takiego wniosku przez adresata 

- nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do lub przez: sądy i trybunały, organy 

ścigania lub komornika sądowego 

• W okresie Stanu zawiesza się obowiązek pokwitowania odbioru przesyłki 

kurierskiej 

• Prezes UKE na wniosek operatora wyznaczonego, może ustanowić 

odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych. Decyzja 

wydawana w terminie 2 dni, w dowolny sposób (ustnie, telefonicznie, 

elektronicznie) 

- przepisy nie mówią o takiej możliwości w trakcie Stanu, wystarczy szerzenie 

się zakażenia lub choroby zakaźnej grożącej zdrowiu publicznemu 

• Operator wyznaczony (Poczta Polska), na wniosek, otrzyma dane z rejestru 

PESEL lub innego spisu lub rejestru urzędowego, jeżeli są one potrzebne do 

realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP bądź w 

celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji 

rządowej – operator jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w 

celu w jakim je otrzymał 

• W okresie Stanu oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania Stanu, operator 

pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki, której w tym okresie nie mógł 

doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek ten wynika z odrębnych 

przepisów. Operator wydaje adresatowi przesyłkę, która nie została 

zwrócona nadawcy (możliwość odbioru przesyłki dopóki pozostaje w 

urzędzie pocztowym właściwym dla adresata). 
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- nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej (z powodu braku możliwości 

doręczenia adresatowi, z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy albo 

nieopłaconej) 

- nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani przez: sądy i trybunały, organy 

ścigania i komornika sądowego. 

Prawo pocztowe – 

doręczanie dokumentów 

elektronicznych zamiast 

pism 

1. Do dnia 30.09.2020 w ramach przeciwdziałania COVID-10 operator 

wyznaczony może świadczyć usługę pocztową polegającą na przyjęciu przesyłki, 

jej przemieszczeniu i doręczeniu w postaci dokumentu elektronicznego (otwarcie 

i zeskanowanie przesyłki) 

2. Usługa tylko dla podmiotów posiadających profil zaufany, doręczenie za zgodą 

adresata i z upoważnieniem dla operatora do przetworzenia przesyłki i  jej 

doręczenia w formie elektronicznej 

3. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z 

dokumentem zamieszczonym w skrzynce ePUAP adresata (domniemanie 

doręczenia po 14 dniach od zamieszczenia dokumentu w skrzynce ePUAP – 

operator przesyła mailem zawiadomienie o umieszczeniu przesyłki) 

4. W razie wyboru tego trybu do przesyłek nadawanych, skanowane będą 

wszystkie przesyłki, bez względu na tryb w jakim zawarto umowy. 

• Doręczenie elektroniczne nie jest możliwe, jeżeli m.in. korespondencja nie 

może być doręczona ze względu na (istnienie przesłanek ocenia nadawca):  

a. konieczność doręczenia niepodlegającemu przekształceniu dokumentu 

lub rzeczy;  

b. ważny interes publiczny 

c. opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, 

hologramem lub innym zabezpieczeniem 

d. inne przyczyny techniczne 

5. Operator wyznaczony jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej 

identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną oraz może zapewnić 

jednoznaczną identyfikacje w przypadku osób prawnych lub jedn.org., o ile ma 

takie możliwości techniczne 

6. w ramach doręczenia hybrydowego operator zapewnia wykonanie 

przekształcenia z należytą starannością i jakością techniczną odwzorowania 

cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty 

umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez potrzeby 

weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej oraz integralność 

dokumentu elektronicznego 

7. koszty w/w przesyłek hybrydowych pokrywane będą w ramach pomocy 

publicznej udzielanej przez Skarb Państwa 

8. w/w zasad doręczenia nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani przez: 

sądy i trybunały, organy ścigania, komornika sądowego. 

18.04.2020 

Prawo budowlane – 

przenośne maszty 

antenowe 

1. Dodano definicję „przenośnego wolnostojącego masztu antenowego”, do 

którego budowy i przebudowy przez przedsiębiorstwo telekomunikacyjne nie 

jest wymagane pozwolenie na budowę także jeżeli lokalizacja i budowa takiego 

masztu wymagałaby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz 

przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000, przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru 

18.04.2020 
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zabytków, z możliwością rozpoczęcia robót w terminie 3 dni roboczych po dniu 

zgłoszenia budowlanego 

- w/w reguły obowiązują w trakcie Stanu 

Prawo budowlane – 

wyłączenie stosowania do 

istotnych usług w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-

19 

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, do projektowania, budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych zw. z 

utrzymaniem ciągłości działania istotnych usług (telekomunikacyjnych, 

transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, porządku publicznego itp.) 

nie stosuje się przepisów Prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, aktów planistycznych i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

18.04.2020 

Prawo budowlane – 

odstąpienie od obowiązku 

uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 

W okresie Stanu odstąpiono od wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, a 

wnioski o udzielenie pozwolenia złożone przed 18.04.2020, jeżeli nie wydano 

jeszcze decyzji, traktuje się jako zawiadomienie o zakończeniu budowy – 

wówczas termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od 20.04.2020 

- nie dotyczy to – w przypadku tzw. samowoli budowlanej - decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona lub o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, w których nałożono 

obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

18.04.2020 

Prawo o ruchu drogowym – 

ważność dokumentów, 

badania technicznego i 

zezwoleń 

1. Termin odczytu drogomierza w przypadku jego wymiany przedłuża się do 30 

dnia od dnia odwołania Stanu, 

2. W przypadku gdy ważność m.in. prawa jazdy, świadectwa kierowcy, legitymacji 

instruktora nauki jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie 

jazdy kodu 95, upływa w okresie Stanu, ważność tych dokumentów lub wpisów 

ulega przedłużenia do upływu 60 dni od dnia odwołania Stanu, 

3. Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie Stanu, którego 

właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej 

kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w trakcie Stanu, 

zachowuje ważność przez 7 dni od zwolnienia z kwarantanny lub zakończenia 

leczenia, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne 

4. Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane pozwolenie czasowe i 

zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność w okresie do 14 dni od 

dnia odwołania Stanu, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upływał w 

okresie Stanu i jeżeli pojazd odpowiada warunkom dopuszczającym pojazd do 

ruchu 

5. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego nie będzie wymagane w 

przypadku pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie w 

okresie Stanu 

Podmiot wykonujący taki przejazd ma obowiązek poinformowania zarządców 

dróg na trasie przejazdu 

18.04.2020 

Prawo ochrony środowiska • zniesienie terminu 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu na poinformowanie ministra klimatu 

przez sejmik województwa o uchwaleniu programu ochrony powietrza. W to 

miejsce wprowadzono brak limitu czasowego dla sejmiku na podjęcie w/w 

uchwały, z obowiązkiem poinformowaniu w ciągu 14 dni ministra klimatu o 

uchwaleniu programu ochrony powietrza 

18.04.2020 
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• w okresie wprowadzenia Stanu nie przeprowadza się pomiaru poziomu pól 

elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terytorium 

objętym Stanem, 

• możliwość przystąpienia do eksploatacji m.in. przenośnego wolnostojącego 

masztu antenowego bezpośrednio po doręczeniu zgłoszenia 

Prawo wodne – pilne prace 

zabezpieczające 

Nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego wykonanie pilnych prac 

zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego 

18.04.2020 

Prawo geologiczne i 

górnicze – zmiany terminów 

Prace geologiczne, które ze względu na Stan, nie mogą być wykonane zgodnie z 

harmonogramem określonym w koncesji lub projekcie robót geologicznych, 

mogą zostać wykonane później, bez potrzeby zmiany koncesji lub projektu, do 

czasu upływu terminu obowiązywania koncesji lub zatwierdzenia projektu lub 

terminu określonego w projekcie robót podlegającym zgłoszeniu staroście lub 

ministrowi 

18.04.2020 

Ustalanie dni wolnych od 

pracy 

W przypadku ogłoszenia Stanu, Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia 

może ustanowić dni wolne od pracy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa 

zdrowotnego w Polsce 

18.04.2020 

Dowody osobiste i 

ewidencja ludności 

Rozszerzenie możliwości korzystania z danych Rejestru Dowodów Osobistych (w 

trybie ograniczonej teletransmisji) - upoważnione będą również inne podmioty 

niż realizujące zadania ustawowe, o ile wykażą interes faktyczny (poprzednio 

należało wykazać interes prawny)  

- analogiczne rozszerzenie w zakresie części danych z ewidencji ludności (adres i 

dane potwierdzające zgon) 

18.04.2020 

Cyfrowe odpisy z akt stanu 

cywilnego 

Przyspieszenie wejścia w życie przepisów dot. możliwości uzyskania cyfrowych 

odpisów z akt stanu cywilnego (z 28.04. na 14.04.2020) 

14.04.2020 

Przepisy dot. środków 

ochrony roślin w okresie 

Stanu 

1. przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania 

środka ochrony roślin – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(GIORiN) nie przeprowadza kontroli w zakresie spełniania wymagań dobrej 

praktyki doświadczalnej 

2. dopuszcza się dokonywanie zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu 

nabywcy przez osoby, które nie ukończyły szkolenia w zakresie doradztwa 

dotyczącego środków ochrony roślin w Polsce lub innym państwie UE 

3. dopuszcza się dokonywanie zbycia środków ochrony roślin innemu nabywcy 

bez bieżące konsultacji z osobą z pkt 2. 

4. dopuszcza się nabywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla 

użytkowników profesjonalnych przez osoby, które nie ukończyły szkolenia w 

zakresie stosowania środków ochrony roślin w Polsce lub innych państwie UE, 

5. dopuszcza się wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony 

roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przez osoby, które nie 

ukończyły szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Polsce lub 

innych państwie UE, 

6. dopuszcza się świadczenie usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin 

w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania 

środków ochrony roślin, w tym wykonywanych w ramach działalności 

marketingowej, przez osoby, które nie ukończyły szkolenia w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin w Polsce lub innych państwie UE 

18.04.2020 
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7. dopuszcza się (także w okresie 30 dni od odwołania Stanu) używanie do 

wykonania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu 

niespełniającego wymagań ustawowych, jeżeli przed ogłoszeniem Stanu został 

poddany okresowym badaniom sprawności technicznej albo pierwsze badanie w 

celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno zostać 

przeprowadzone w okresie Stanu 

8. dopuszcza się (także w okresie 30 dni od odwołania Stanu) brak dołączenia 

kopii zaświadczeń dot. szkoleń do zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej 

produkcji roślin 

9. do roślin ze zbioru w 2020 r. certyfikat poświadczający stosowanie 

integrowanej produkcji roślin może zostać wydany pomimo nieukończenia przez 

producenta szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin 

Dostęp Polskiego Funduszu 

Rozwoju do danych 

finansowych i danych 

osobowych 

W celu realizacji rządowego programu wsparcia w związku z COVID-19, PFR może 

uzyskiwać dane z systemów teleinformatycznych ministra finansów publicznych 

oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz ze wszelkich zbiorów 

danych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki 

organizacyjne. 

- PFR może zawierać z ministrem finansów oraz organami KAS umowy o 

udostępnieniu tych danych bez konieczności składania każdorazowo pisemnych 

wniosków o ich udostępnienie. 

18.04.2020 

 

 

 

PRAWO CYWILNE I PRAWO SPÓŁEK 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Wyłączenie 

odpowiedzialności za 

szkodę niektórych 

podmiotów 

Podmiot zarządzający lotniskiem, dworcem kolejowym, portem morskim, 

przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, kolejowy, 

drogowy, morski, w żegludze śródlądowej lub operator pocztowy nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami 

władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie 

COVID-19 (w szczególności za brak możliwości świadczenia usług) 

18.04.2020 

Wyłączenie z limitu 

transmisji danych 

Korzystanie ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub 

innych stron internetowych, określonych w wykazie ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie limitu transmisji danych w ramach 

pakietu internetowego, chyba że abonent przebywa za granicą i korzysta z tych 

stron w ramach roamingu międzynarodowego. 

18.04.2020 

Transport kolejowy • Uprawnienie dla Prezesa UTK, w przypadku pilnych i nieprzewidzianych 

okoliczności, do tymczasowych odstępstw od wymagań określonych w 

przepisach wykonawczych 

- decyzja wydana w tym trybie podlega natychmiastowej wykonalności 

• Rozszerzenie uprawnień straży ochrony kolei o:  

- prawo do kontroli przestrzegania przepisów porządkowych oraz ochrony 

życia i zdrowia ludzi oraz mienia w pomieszczeniach przeznaczonych do 

obsługi podróżnych na dworcach 

18.04.2020 
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- prawo do legitymowania i ujęcia osób, u których występują objawy chorób 

zakaźnych oraz osób, które przebywały z osobami, u których wystąpiły takie 

objawy 

• W okresie Stanu wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze o czasookres: 1 

miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 

miesięcy dla 4 poziomu utrzymania 

• W okresie Stanu zawiesza się przeprowadzanie szkoleń i okresowych 

sprawdzianów dot. maszynistów oraz egzaminów okresowych dla 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach z ruchem kolejowym, a terminy 

przypadające w okresie Stanu ulegają przedłużeniu do 90 dnia od dnia 

odwołania Stanu 

• W okresie Stanu zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i 

psychologicznych: 

a. osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty albo 

o zachowanie jego ważności 

b. pracowników zatrudnionych na stanowiskach zwrotniczego oraz 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 

kolejowych 

c. funkcjonariuszy straży ochrony kolei 

W przypadku gdy ważność badań upływa w okresie Stanu, ulega ona 

przedłużeniu do upływu 90 dni od odwołania Stanu, 

Odstępstwa od zezwoleń 

na przewóz regularny i 

regularny specjalny 

W przypadku odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu w przypadku 

braku rentowności wykonywanych przewozów, w związku z COVID-19, 

przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie (14 dni) przekazać organowi 

wydającemu zezwolenie informacje o zastosowanych odstępstwach i podać je do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie na wszystkich przystankach lub dworcach 

wymienionych w rozkładzie jazdy 

18.04.2020 

Uchwały Rady Nadzorczej 

w sp. z o.o. i S.A. 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej 

nie zgłosi sprzeciwu 

18.04.2020 

Zapis na akcje w formie 

elektronicznej 

Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza 

udostępnionego elektronicznie i opatrzenia kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis subskrypcji 

powinien być złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie 

podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście poleconym zawierającym 

ogłoszenie o ofercie akcji z prawem poboru 

- przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot 

przyjmujący zapis 

18.04.2020 

Uchwały na odległość 

organów w spółdzielniach 

W czasie wprowadzenia Stanu, Zarząd lub Rada Nadzorcza spółdzielni (niezależnie 

od postanowień statutu) może zarządzić podjęcie uchwały przez Walne 

Zgromadzenie (zebranie przedstawicieli, grup członkowskich) na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod 

warunkiem poinformowania wszystkich członków spółdzielni o takiej formie 

głosowania. 

18.04.2020 
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- zawiadomienia i zgłoszenia żądań dot. porządku obrad mogą być również 

zgłaszane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość 

Uchwały na odległość w 

stowarzyszeniach i 

fundacjach 

W czasie Stanu, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/fundacji 

może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli 

członkowie stowarzyszenia wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej,  

Konieczne jest zapewnienie w takim wypadku co najmniej transmisji obrad i 

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym i wykonywania prawa głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku posiedzenia 

Statut może ograniczyć lub wyłączyć stosowanie w/w reguł 

18.04.2020 

 

 

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Status interwenienta w KKS • Zmiana polegająca na wymogu przyjęcie zgłoszenia roszczenia do 

przedmiotów podlegających przepadkowi dla uzyskania statusu 

interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym (dotychczas nie było 

wymogu przyjęcia zgłoszenia przez organ postępowania 

przygotowawczego) 

• Możliwość zgłoszenia interwencji także elektronicznie z podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal 

podatkowy 

• Do zgłoszenia należy dołączyć dowody wskazujące na spełnienie warunków 

wystąpienia z interwencją 

18.04.2020 

Wniosek o zezwolenie na 

dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności w KKS 

Możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności także elektronicznie z podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu podatkowego lub portal podatkowy 

 

18.04.2020 

Zmiana zakresu wyłączenia 

odpowiedzialności karnej za 

naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w 

związku z COVID-19 

Przestępstwa z art. 231 k.k. (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia 

obowiązków przez funkcjonariusza publicznego będące działaniem na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego) 

lub art. 296 k.k. (Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji 

właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub 

działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu 

uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej 

znaczną szkodę majątkową) bądź przestępstwa działania na szkodę spółki (art. 

483 § 1 ksh) 

kto realizuje w interesie publicznym obowiązki i zadania związane ze 

zwalczaniem skutków COVID-19 (w tym społeczno-gospodarczych), nałożone 

imiennie na reprezentowany przez niego podmiot w drodze ustawy lub na 

gruncie postanowień umowy dotyczącej przekazywania wynagrodzenia oraz 

18.04.2020 
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kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju, jeżeli kieruje się 

zwalczaniem tych skutków. 

 

 

SĄDY I POSTĘPOWANIA SĄDOWE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Rozszerzenie katalogu 

spraw pilnych 

rozpoznawanych przez 

sądy 

Katalog spraw pilnych, w których terminy sądowe nie ulegają zawieszeniu został 

rozszerzony o sprawy: 

• o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego, 

• w przedmiocie tymczasowej eksmisji sprawcy przemocy domowej 

18.04.2020 

Dopuszczalność wykonania 

nakazu opuszczenia 

mieszkania wobec sprawcy 

przemocy w rodzinie 

W okresie Stanu możliwe jest wykonanie orzeczeń nakazujących opuszczenie 

lokalu przez członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim 

zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni 

szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie (wyjątek od generalnego 

zakazu wykonywania orzeczeń nakazujących opuszczenie lub opróżnienie lokalu) 

18.04.2020 

Rozpoznanie wniosku o 

zabezpieczenie – k.p.c. 

W okresie Stanu wniosek o udzielenie zabezpieczenia lub zmianę zabezpieczenia 

sąd rozpoznaje w składzie 1 sędziego na posiedzeniu niejawnym, o ile sąd nie 

uzna za konieczne rozpoznanie wniosku na rozprawie 

18.04.2020 

Usprawiedliwienie 

niestawiennictwa przed 

sądem 

W okresie Stanu usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu 

choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego 

18.04.2020 

 

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Doręczenie pism wydanych 

w formie dokumentu 

elektronicznego 

Doręczenie pism wydanych przez organ w formie dokumentu elektronicznego 

może polegać na doręczeniu wydruku pisma z systemu teleinformatycznego, 

jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie 

dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, nie 

wystąpiła do organu o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie 

pism w taki sposób. 

• Wydruk pisma może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

18.04.2020 

Rozszerzenie katalogu 

spraw, w których terminy 

nie ulegają wstrzymaniu 

rozpoczęcia lub zawieszeniu 

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów postępowania 

administracyjnego nie dotyczy m.in. terminów: 

a. opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz 

projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

b. opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji 

18.04.2020 



 
  

 

 
 
 

STRONA 16|22 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

c. na złożenie wniosków dotyczących studium uwarunkowań albo planu 

miejscowego od daty ogłoszenia w prasie lub obwieszczenia o 

przystąpieniu do sporządzania studium albo planu miejscowego 

d. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

e. związanych z lokalizacją inwestycji mieszkaniowej 

f. związanych z inwestycjami w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

g. kontroli i inspekcji oraz postępowań, prowadzonych na podstawie 

Prawa farmaceutycznego i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

jeżeli nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz 

niewydanie decyzji mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla interesu 

społecznego 

h. postępowań administracyjnych i sądowych, w tym 

sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

W powyższych sprawach z dniem 20.04.2020 r. terminy rozpoczynają bieg, a 
rozpoczęte biegną w dalszym ciągu. 

Odstępstwa od niektórych 

zasad postępowania 

W okresie Stanu, w szczególności gdy urząd wykonuje zadania bez bezpośredniej 

obsługi interesantów, organ administracji publicznej może: 

a. odstąpić od zasady czynnego udział stron w każdym stadium 

postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań także w przypadku, gdy wszystkie 

strony zrzekły się swego prawa, 

b. zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy również za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

c. przeprowadzić czynność wymagającą osobistego stawiennictwa 

również poprzez transmisję audiowizualną, o ile przemawia za tym 

interes strony, a organ wyraził na to zgodę. 

18.04.2020 

Zawieszenie domniemania 

doręczenia przesyłki 

Jeżeli termin odbioru pisma określony w „awizo” przypadała w okresie Stanu, nie 

można takiego pisma uznać za doręczone w czasie obowiązywania Stanu oraz 

przed upływem 14 dni od zniesienia Stanu 

- nie dotyczy to postępowań w sprawach wykreślenia z rejestru lub 

pozostawienia w nim domeny internetowej wykorzystywanej do urządzania gier 

hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia 

- nie dotyczy to postępowań związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu 

działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (dział IIIB Ordynacji 

podatkowej) oraz kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz 

postępowań podatkowych związanych z podejrzeniem przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego 

- nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani przez: sądy i trybunały, organy 

ścigania i komornika sądowego 

18.04.2020 

 



 
  

 

 
 
 

STRONA 17|22 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Data wejścia  

w życie 

Informowanie o wpływie 

okoliczności związanych z 

COVID-19 na wykonanie 

umowy – wykonawcy 

zagraniczni 

W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność poza 

terytorium RP, w miejsce dokumentów potwierdzających wpływ wystąpienia 

COVID-19 na wykonanie umowy, składa się dokumenty wydane przez 

odpowiednie instytucje zagraniczne lub oświadczenia tych wykonawców 

18.04.2020 

Umowy w formie 

elektronicznej 

W okresie Stanu i związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o 

zamówienie publiczne zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

albo (za zgodą zamawiającego) w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

18.04.2020 

Rozszerzenie obowiązku 

informacyjnego 

Przepisy regulujące obowiązek wzajemnego informowania się przez strony o 

wpływie COVID-19 na wykonanie umowy stosuje się także do umów w sprawie 

zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy PZP, umów 

offsetowych zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz umów o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje 

pozarządowe 

18.04.2020 

 

 

OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Powołanie lekarzy i lekarzy 

dentystów do stwierdzania 

zgonów 

Wojewoda może powoływać lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania 

zgonów osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 albo zakażonych tym 

wirusem poza szpitalem 

- wojewoda zapewnia wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 

- powołanie na podstawie umowy finansowanej z budżetu państwa 

18.04.2020 

Zwolnienie spod egzekucji 

środków finansowych 

związanych z COVID-19 

Środki pieniężne przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie 

podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej i są wolne od zajęcia w razie 

przekazania na dany rachunek bankowy 

18.04.2020 

Doprecyzowanie uprawnień 

do wydawania poleceń 

związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

1. Wojewoda może wydawać polecenia wszystkim organom administracji 

rządowej w województwie, państwowym osobom prawnym, organom 

samorządu terytorialnego i samorządowym jednostkom organizacyjnym (z 

obowiązkiem poinformowania o tym właściwego ministra, który może 

wstrzymać ich wykonanie występując do Prezesa RM o rozstrzygnięcie sporu) 

2. Minister ds. zdrowia może wydawać polecenia obowiązujące inne niż w/w 

podmioty, w tym przedsiębiorców 

3. Prezes Rady Ministrów (lub Szef Kancelarii PRM z upoważnienia) może 

wydawać polecenia w stosunku do każdego podmiotu 

4. w/w polecenia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej, 

natychmiastowo wykonalnej z chwilą doręczenia lub ogłoszenia, nie wymagają 

uzasadnienia.  

18.04.2020 
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5. Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w 

drodze decyzji, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-

śledczych i z zakresu ścigania wykroczeń, 

6. Polecenia mogą być wydawane w dowolnej formie (także ustnie, w drodze 

adnotacji, telefonicznie, a istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy 

powinny być utrwalone protokołem 

7. Wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi wobec 

przedsiębiorców następuje na podstawie umowy finansowanej z budżetu 

państwa – ale prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań 

objętych poleceniami, mające charakter planistyczny, są finansowane ze 

środków własnych przedsiębiorcy 

- jeżeli jednak umowa nie zostanie zawarta, to zadania będą wykonywane na 

podstawie decyzji (natychmiastowo wykonalnej) 

Rozszerzenie uprawnień 

związanych z wstępem na 

teren nieruchomości osób 

trzecich 

1. W trakcie Stanu - możliwość uzyskania przez właściciela urządzeń 

infrastruktury krytycznej, asysty Policji w celu umożliwienia wejścia na teren 

nieruchomości (w tym budynków) należących do osób trzecich, również z 

użyciem środków przełamujących zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia 

czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym urządzeń 

służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii 

elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw, gazu, odprowadzania ścieków. 

Z czynności sporządzany jest protokół 

2. asysta Policji jest możliwa po przedstawieniu dowodów odmowy wejścia lub 

wjazdu przez właściciela (użytkownika lub zarządcy) nieruchomości.  

3. Analogiczny tryb przy braku możliwości kontaktu z właścicielem 

nieruchomości 

4. właściciel urządzeń po zakończeniu czynności jest obowiązany do 

zabezpieczenia nieruchomości przed dostępem osób niepowołanych, 

poinformowania właściciela nieruchomości i naprawienia szkód, 

18.04.2020 

Rozszerzenie zakresu danych 

telekomunikacyjnych 

udostępnianych ministrowi 

informatyzacji 

W trakcie Stanu operator telekomunikacyjny ma obowiązek udostępniać 

ministrowi informatyzacji danych o lokalizacji za okres ostatnich 14 dni, telefonu 

(innego urządzenia) użytkownika chorego na COVID-19 lub objętego 

kwarantanną, bez uzyskiwania zgody użytkownika końcowego 

- dotyczy to także zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń dowolnego 

użytkownika końcowego sieci, bez uzyskiwania zgody użytkownika końcowego 

- anonimizacja w/w danych nie stanowi przetwarzania, a więc nie wymaga np. 

klauzuli informacyjnej 

18.04.2020 

 

 

RESTRUKTURYZACJA, UPADŁOŚCI 

Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Przesłanki upadłości i terminy 

w okresie Stanu 

Jeżeli podstawa ogłoszenia upadłości powstała w okresie Stanu, a stan 

niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

przerwaniu 

13.04.2020 
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- Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie Stanu, domniemywa się, że 

zaistniał z powodu COVID-19 

- jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie jednak złożony w tym terminie, 

terminy ustawowe dla których znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o 

ogłoszeniu upadłości wydłuża się o liczbę dni między dniem zgłoszenia wniosku 

a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Data wejścia  

w życie 
Data utraty 

mocy 

Możliwość zmiany kryteriów 

lub projektów 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu epidemii na 

realizację programu operacyjnego, możliwa będzie zmiana 

zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów lub na wniosek 

beneficjenta – zmiana projektu 

Moc 

wsteczna 

od 

01.02.2020 

31.12.2020 

Kwalifikowalność wydatków Jeżeli na skutek COVID-19 realizacja celu, na który został 

poniesiony wydatek, stała się niemożliwa, możliwość uznania 

wydatku za kwalifikowalny jeżeli beneficjent wykaże podjęcie 

działań służących ich odzyskaniu (z zachowaniem należytej 

staranności i z odpowiednim wyprzedzeniem) 

Przywrócenie terminu 

złożenia wniosku 

Jeżeli nie zachowano terminu złożenia wniosku o 

dofinansowanie w bezpośrednim związku z COVID-19, właściwa 

instytucja może uznać wniosek za złożony z zachowaniem 

terminu, jeżeli opóźnienie nie przekroczyło 14 dni, 

Przedłużenie terminów a. terminy składania wniosków o płatność przypadające do 

końca 2020 r. ulegają wydłużeniu o 30 dni, 

b. terminy zakończenia realizacji projektów – wydłużenie o 90 

dni, nie dłużej niż do 31.12.2023 

c. Możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie wniosku 

lub poprawienie omyłek – max. do 30 dni 

d. Możliwość przedłużenia terminu na wniesienie, 

uzupełnienie lub poprawienie protestu – na uzasadniony 

wniosek beneficjenta, maksymalnie o 30 dni 

Forma elektroniczna Możliwość wniesienia protestu w formie elektronicznej 

pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie 

teleinformatycznym, jeżeli wniesienie w formie pisemnej jest 

niemożliwe 

Projekty związane z COVID-19 Wybór do dofinansowania projektów mających na celu 

ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 

może następować w trybie nadzwyczajnym – wniosek składany 

jest na wezwanie właściwej instytucji w wyznaczonym terminie 

Możliwość zmiany umowy o 

dofinansowanie 

Jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja umowy lub 

decyzji o dofinansowanie jest niemożliwa lub znacznie 

utrudniona, umowa lub decyzja mogą być zmienione na 

uzasadniony wniosek beneficjenta 
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Postępowania o zwrot 

należności 

a. Przedłużenie terminu zakończenia postępowania o 3 

miesiące 

b. Możliwość zawieszenia postępowania na uzasadniony 

wniosek lub z urzędu na max. 180 dni. Za okres zawieszenia 

nie nalicza się odsetek. 

c. Możliwość, na wniosek lub z urzędu, wstrzymania 

wykonania decyzji nakazujących zwrot dofinansowania 

(max. do 180 dni), ale postanowienie może być w każdym 

czasie uchylone, jeżeli ustąpią przyczyny jego wydania 

d. Brak zwrotu środków w terminie z powodu COVID-19 nie 

będzie skutkowało wykluczeniem z możliwości uzyskania 

środków europejskich 

Odpowiednie stosowanie do 

innych mechanizmów 

dofinansowania 

Odpowiednie stosowanie w/w reguł do realizacji i rozliczania 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

 

INNE PROLONGATY, ZAWIESZENIA TERMINÓW LUB ULGI 

Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zmiana przesłanki umorzenia 

pożyczki dla 

mikroprzedsiębiorcy 

Pożyczka (do 5 tys. zł) dla mikroprzedsiębiorcy, także niezatrudniającego 

pracowników, udzielana przez starostę podlega umorzeniu na wniosek, o ile 

przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki (zniesienie wymogu niezmniejszania stanu zatrudnienia) 

Powyższe stosuje się także do pożyczek udzielonych przed 18.04.2020 r. 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach nie stanowi przychodu w 

rozumieniu przepisów o podatku PIT oraz CIT. 

18.04.2020 

Dofinansowanie do części 

wynagrodzeń dla organizacji 

pozarządowej – zmiana 

okresu 

Dofinansowanie przyznawane przez Starostę może być przyznane organizacji 

pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego na okres do 3 miesięcy od 

miesiąca złożenia wniosku (poprzednio – od dnia złożenia wniosku) 

 

1.04.2020 

Dofinansowania do części 

wynagrodzeń i kosztów 

działalności – zmiana dot. 

okresu za który są 

przyznawane 

Dofinansowania do części wynagrodzeń i kosztów działalności, są przyznawane 

przez starostę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca 

złożenia wniosku (poprzednio: od dnia złożenia wniosku) 

 

1.04.2020 

Dofinansowanie do części 

wynagrodzeń – zmiana dot. 

zatrudniania pracowników 

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową tylko na 

okres, na który przyznano dofinansowanie (poprzednio: także przez dodatkowy 

okres równy temu okresowi) 

18.04.2020 

Dofinansowanie do części 

kosztów działalności – zmiana 

dot. czasu prowadzenia 

działalności 

Obowiązek dalszego prowadzenia działalności tylko przez okres, na który 

przyznane zostało dofinansowanie (poprzednio: także na dodatkowy okres 

równy temu okresowi) 

18.04.2020 

Zawieszenie spłaty kredytu 

studenckiego 

Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 

zawiesza się spłatę kredytu studenckiego, na maksymalnie 6 miesięcy. 

18.04.2020 
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Możliwość odstąpienia od 

kary dla przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego 

Prezes UKE może w okresie Stanu odstąpić od wymierzenia kary przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnemu w przypadku gdy do naruszenia przepisów Prawa 

telekomunikacyjnego doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami 

wprowadzanymi w celu przeciwdziałania COVID-19 

18.04.2020 

Zwolnienie przedsiębiorstw 

państwowych z wpłat z zysku 

do Skarbu Państwa 

Zwolnienie przedsiębiorstw państwowych z wpłat do Skarbu Państwa z zysku 

za okres roku obrotowego, w którym wystąpił Stan oraz za okres roku 

poprzedzającego rok, w którym wystąpił Stan 

18.04.2020 

Wyłączenie spod egzekucji 

środków finansowych 

pochodzących z wsparcia 

udzielonego przez Polski 

Fundusz Rozwoju 

Środki pochodzące ze wsparcia finansowego udzielonego MŚP przez Polski 

Fundusz Rozwoju nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba 

że wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których 

udzielono wsparcia. 

W razie przekazania na rachunek – środki te są wolne od zajęcia. 

18.04.2020 

Obligacje Polskiego Funduszu 

Rozwoju 

PFR w celu uzyskania środków na realizację rządowego programu wsparcia w 

związku z COVID-19 może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach 

zagranicznych, gwarantowane w 100% przez Skarb Państwa 

18.04.2020 

 

 

 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I 

ORGANIZACJA WYBORÓW 

Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zmiany planu finansowego 

Agencji Rezerw 

Materiałowych 

Zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie zmiany 

przychodów i kosztów, dotyczące realizacji zadań związanych z utworzeniem, 

udostępnieniem i odtwarzaniem rezerw strategicznych, nie wymagają uzyskania 

opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. 

18.04.2020 

Możliwość ograniczenia 

kosztów wynagrodzeń w 

administracji rządowej 

W przypadku, gdy negatywne skutki COVID-19 spowodują zagrożenie dla 

finansów publicznych, Rada Ministrów, może w drodze rozporządzenia m.in. 

nałożyć obowiązek zmniejszenia zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach 

obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w 

jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, 

ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę; wprowadzić 

na czas nie dłuższy niż do końca roku budżetowego mniej korzystne warunki 

zatrudnienia pracowników; z wyłączeniem stosowania m.in. przepisów o 

zwolnieniach grupowych oraz przepisów odrębnych dotyczących szczególnej 

ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy 

oraz ustalających szczególne przesłanki lub warunki nawiązywania lub 

rozwiązywania stosunku pracy 

18.04.2020 

Wybory Prezydenta RP  

w 2020 r. - uzupełnienie 

W okresie Stanu przy przeprowadzaniu wyborów nie stosuje się przepisów 

Kodeksu wyborczego dotyczących: 

a. Podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców 

informacji o obwodach głosowania; siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i 

głosowania przez pełnomocnika. 

18.04.2020 
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b. Wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania (pozwala to m.in. 

na głosowanie poza swoim obwodem wynikającym ze spisu wyborców) 

c. Przekazywania wyborcom informacji przez komisarza wyborczego o 

terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz 

warunkach ważności głosu (Kodeks wyborczy przewidywał doręczanie 

takich informacji pocztą) 

d. Głosowania korespondencyjnego wyborców niepełnosprawnych, 

objętych kwarantanną i seniorów 

e. Głosowania przez pełnomocnika 

f. Ustalania przez PKW wzoru karty do głosowania i druku tych kart 

Powyższe w sprzeczny z Konstytucją sposób uniemożliwia przeprowadzenie 

wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020, bez ogłoszenia stanu 

nadzwyczajnego, bez uchwalenia ustawy bądź bez jakiejkolwiek zgodnej z 

prawem decyzji o zmianie ich terminu i sposobu głosowania.  

 

 

POMOC SPOŁECZNA I ZASIŁKI 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Rozszerzenie dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także funkcjonariuszom 

niektórych służb państwowych (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, 

AW, SKW, CBA, SOP, KAS), zwolnionym od pełnienia służby z powodu 

konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą 

niepełnosprawną. 

8.03.2020 

Utrata zarobków przy 

świadczeniach rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnym 

Obniżenie wynagrodzenia lub obniżenie dochodów z działalności gospodarczej z 

powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu uwzględnianą przy 

ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.01.2019 do 

31.10.2021 oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1.10.2019 do 

30.09.2021. 

18.04.2020 

Zasiłek z KRUS w obowiązków 

epidemicznych związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

Rolnikowi i domownikowi rolnika, w sytuacji objęcia obowiązkową 

kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z 

COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

18.04.2020 

 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 


