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Toruń, dnia 16 maja 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy, wybrane, podstawowe regulacje wynikające z:  

• ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 875) – zwana dalej Ustawą Zmieniającą. 

 

Przepisy ustawy obowiązują co do zasady od dnia 16 maja 2020 r., z zastrzeżeniem 

niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.  
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PODSTAWOWE POJĘCIA 
Pojęcie „Stan” Oznacza okres stanu zagrożenia epidemicznego lub okres stanu epidemii lub stanu 

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

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 

Ustawa o COVID-19 Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695 z późn.zm.) 

 

 

PODATKI I OPŁATY 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 
Zwolnienie z podatku 

dochodowego za 2020 r. 

zasiłków dla rolników 

objętych kwarantanną  
Art. 52m pkt 3 ustawy o PIT 

Zasiłki otrzymane lub postawione do dyspozycji rolnika i domownika rolnika, 

w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, są wolne od 

podatku dochodowego w 2020 r 

16.05.2020 

Zaświadczenie o niezaleganiu 

– treść w związku z 

zaniechaniem poboru 

odsetek za zwłokę 

 

 
Art. 15za ust. 1a ustawy COVID-19 

W zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan 

zaległości, wystawianym w okresie zaniechania poboru odsetek za zwłokę, 

nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po terminie 

może być objęta zaniechaniem poboru odsetek 

- odpowiednio przy ustalaniu spełnienia warunku braku istnienia zaległości 

podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach 

programów rządowych 

16.05.2020 

Czynny żal przy opóźnionej 

deklaracji o wysokości daniny 

solidarnościowej 

 

 
Art. 15zzj ust. 2 ustawy o COVID-19 

Złożenie organowi podatkowego deklaracji o wysokości daniny 

solidarnościowej oraz jej wpłacenie po upływie terminu na jej złożenie i 

wpłacenie, nie później niż do 1.06.2020 r. 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 

1.05.2020 

Opłata audiowizualna 

 

 

 

Wprowadzono nowy rodzaj opłaty pobieranej od serwisów 

udostępniających usługi medialne na żądanie (portale streamingowe takiej 

jak m.in. Netlix, HBO GO, cda.pl itp.) w wysokości 1,5% przychodu 

1.07.2020 



 
  

 

 
 
 

STRONA 3|15 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

 
Art. 19 ust. 6a-6c ustawy z 30.06.2005 

r. o kinematografii 

uzyskanego w Polsce z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych treści albo 

przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych. 

Opłaty te stanowią przychód Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz koszty 

uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. 

 

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zwolnienie ze składek ZUS 

osób prowadzących 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą – rozszerzenie 

kryteriów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 31zo ust. 2a i 2b, art. 31zu 

ustawy o COVID-19 

1. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społecznie i ubezpieczenie 

zdrowotne za kwiecień i maj 2020 r. obejmie osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą (1-osobowych przedsiębiorców, wspólników spółek 

osobowych, jedynych wspólników spółek z o.o.) prowadzących działalność 

przed 1.04.2020 także w przypadku przekroczenia dotychczasowego progu 

przychodów w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek (300% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r.; 5227x3 = 15681 zł), o ile dochód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 

składany jest wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż 7000 zł. 

2. jeżeli płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, to zwolnienie z obowiązku opłacania składek 

przysługuje w całości, niezależnie od liczby pracowników młodocianych. 

3. szef KAS informuje ZUS o ewentualnych rozbieżnościach w kwotach 

przychodów i dochodów wskazanych we wniosku z danymi z deklaracji 

podatkowych 

4. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej za kwiecień 2020 r. także gdy należności te zostały opłacone 

– podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych (zaliczenie na poczet kolejnych 

należnych lub zwrot na wniosek) 

16.05.2020 

Korekta błędu w przepisach 

o świadczeniu postojowym 
Art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19 

Objęcie świadczeniem postojowym także osób, które rozpoczęły 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1.04.2020 

(poprzednio – „przed 1.02.2020) 

16.05.2020 

Zasiłek dla ubezpieczonych w 

KRUS objętych kwarantanną 

lub hospitalizacją 

 
Art. 31zy3 ustawy o COVID-19 

Rolnik ubezpieczony w KRUS i jego domownik, w sytuacji objęcia 

obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19, 

przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

W razie zbiegu prawa do tego zasiłku z zasiłkiem chorobowym, wypłaca się 

jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego. 

16.05.2020 

Rozszerzenie zakresu danych 

w zgłoszeniu do ubezpieczenia 
Art. 36 ust.10 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

W zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wskazuje się również dane 

dotyczące wykonywanego zawodu. 

16.05.2020 

Zaliczenie okresu ograniczenia 

działalności pracodawców do 

świadczeń w niektórych 

zawodach 

 

 

Okresy niewykonywania:  

- pracy nauczycielskiej przez nauczycieli,  

- pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze o których 

mowa w art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych 

- pracy górniczej przez górników 

16.05.2020 
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Art. 56 Ustawy Zmieniającej 

z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności pracodawcy w związku 

z COVID-19 podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy 

ustalaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej 

lub emerytury górniczej,  

pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości 

pracownika do wykonywania pracy 

oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym 

zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę. 

 

  

PRAWO PRACY 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zwolnienie z obowiązku 

zmiany zezwoleń w razie 

zmiany warunków 

zatrudnienia cudzoziemców 

w związku z COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 15z5 ustawy o COVID-19 

1. Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na zmienionych warunkach jej 

wykonywania bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pracę lub pracę sezonową, uzyskiwania nowego zezwolenia lub 

wpisania do ewidencji nowego oświadczenia o powierzeniu pracy, jeżeli doszło 

do zmiany warunków wykonywania ich pracy określonych w zezwoleniach lub 

oświadczeniu o powierzeniu pracy  

wskutek skorzystania przez pracodawcę względem cudzoziemca z rozwiązań 

przewidzianych w ustawie o COVID-19 dot. m.in.: 

- możliwości pracy zdalnej cudzoziemca lub  

- dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g ust. 8 ustawy o COVID-19)  

- uprawnień dot. m.in. zmiany czasu pracy i pozostawania w gotowości w 

przedsiębiorstwach systemów i obiektów infrastruktury krytycznej oraz sieci 

przesyłowych lub dystrybucyjnych 

- uprawnień dot. ograniczenia odpoczynku dobowego i tygodniowego lub 

przedłużonego równoważnego czasu pracy lub zawarcia porozumienia o 

stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

2. Cudzoziemcy nie muszą powiadamiać wojewody o w/w zmianach 

16.05.2020 

Przedłużenie ważności 

dokumentów pobytowych 

 

 

 
Art. 15z6 ustawy o COVID-19 

Termin ważności:  

1. kart pobytu lub stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,  

2. polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca 

3. dokumentów „zgody na pobyt tolerowany” 

który upływa w czasie Stanu, przedłużono do 30 dnia od dnia odwołania Stanu 

(nie wydaje się i nie wymienia tych dokumentów) 

16.05.2020 

Przedłużenie zezwoleń w 

podklasach związanych z 

pracę sezonową 

 

 

 

 
Art. 15z7 ustawy o COVID-19 

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie Stanu oraz do 30. Dnia po 

odwołaniu Stanu, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas PKD 

pracy sezonowej oraz posiadał zezwolenie na pracę na podstawie umowy z 

polskim pracodawcą bądź związane z pełnieniem funkcji w zarządzie spółki, 

ważne po 13.03.2020 lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

wpisane do ewidencji, w którym co najmniej 1 dzień okresu pracy przypada po 

13.03.2020 
(link do rozporządzenia określającej podklasy PKD [str.3]: http://dziennikustaw.gov.pl/D2019000184501.pdf)  

16.05.2020 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2019000184501.pdf


 
  

 

 
 
 

STRONA 5|15 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

Rozszerzenie katalogu 

podmiotów uprawnionych 

do dofinansowania do 

wynagrodzeń z Funduszu 

Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 15ga ustawy o COVID-19 

1. dofinansowanie może otrzymać również jednostka, której przysługuje tytuł 

prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę 

dziedzictwa światowego UNESCO 

- w odniesieniu do 1 zabytku dofinansowanie przysługuje jednemu podmiotowi 

2. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych nieprzerwanie 

w okresie min. 3 miesięcy bezpośrednio przed 14.03.2020, którzy wykonują 

czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej 

3. Jednostka musi zatrudniać co najmniej 50 pracowników wg stanu na dzień 

14.03.2020 oraz na dzień złożenia wniosku, wystąpił spadek dochodów oraz 

jednostka nie uzyskała dofinansowania ze środków publicznych do 

wynagrodzeń tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów 

wypłat, 

4. spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek dochodów uzyskiwanych 

w związku z funkcjonowaniem zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po 1.01.2020 r. do dnia poprzedzającego 

dzień złożenia wniosku, w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego. 

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

5. Dofinansowanie do 80% wynagrodzenia brutto, max do kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz należnych składek, z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy.  

- wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z 

3 miesięcy przed 14.03.2020 liczonego jak ekwiwalent z urlop lub wynikającego 

z umów cywilnoprawnych 

6. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek, 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. 

7. odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej 

16.05.2020 

Kumulacja dofinansowania 

do wynagrodzenia 

pracownika 

niepełnosprawnego 
 

Art. 15zze1 ustawy o COVID-19 

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca albo organizacja 

pozarządowa lub OPP, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego z PFRON w części niepodlegającej temu 

dofinansowaniu może otrzymać dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń 

przyznawane przez starostę w związku z COVID-19. 

16.05.2020 

Wskaźnik zatrudnienia 

niepełnosprawnych po 

utracie statusu ZPCh 

 
Art. 68gg ustawy z 27.11.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

W okresie od 1 marca 2020 r. do maksymalnie upływu drugiego miesiąca od 

odwołania Stanu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalający 

po utracie statusu zakładu pracy chronionej na zachowanie funduszu 

rehabilitacji i niewykorzystanych środków, wynosi co najmniej 18%. 

1.07.2020 

Przedłużenie ważności 

uprawnień i kwalifikacji bhp 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wydane na podstawie 

rozporządzeń wykonawczych do art. 23715 k.p. (przepisy dot. bhp), których 

7.03.2020 
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Art. 31m1 ustawy o COVID-19 

ważność upłynęła po 7.03.2020 r., zachowują ważność do 60 dni od dnia 

odwołania Stanu 

Urlopy pracowników 

przygotowujących się do 

egzaminów prawniczych 

 

 

 

 
 

Art. 31zi1-31zi2 ustawy o COVID-19 

W 2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu 

adwokackiego lub radcowskiego wyznaczonych na 24-27.03.2020 i wykorzystał 

urlop na przygotowanie do egzaminu w niepełnym wymiarze, przysługuje 

prawo do wykorzystania pozostałej części z zachowaniem 80% wynagrodzenia 

na przygotowanie się do egzaminu wyznaczonego w dodatkowym terminie. 

- kandydaci, którzy odstąpili od udziału w egzaminie przysługuje zwrot opłaty 

za egzamin w pełnej wysokości (14 dni na złożenie wniosku od dnia ogłoszenia 

o dodatkowym terminie egzaminu) 

16.05.2020 

Zwiększenie kwot 

należności ze stosunku 

pracy wolnych od potrąceń 

egzekucyjnych, potrąceń 

zaliczek lub kar 

porządkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 53 ustawy o COVID-19 

Jeżeli z powodu podjętych w Polsce działań służących zapobieganiu zarażeniem 

SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny 

pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych, 

zaliczek lub kar porządkowych ulegają zwiększeniu o 25% na każdego 

nieosiągającego dochodu członka rodziny będącego na utrzymaniu pracownika. 

- przez członka rodziny rozumie się odpowiednio małżonka lub rodzica 

wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25 roku życia (dziecko własne 

pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego 

dziecka), a także starsze dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, jeżeli w 

związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna 

- Do członków rodziny w rozumieniu powyższego uprawnienia nie zalicza się 

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego 

w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne 

dziecko. 

16.05.2020 

Służba cywilna 

 

 
Art. 48 Ustawy Zmieniającej 

W 2020 r. nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego dla 

pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (złożone 

dotychczas zgłoszenia i opłaty podlegają zwrotowi przez Krajową Szkołę 

Administracji Publicznej) 

16.05.2020 

 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Nieodpłatna pomoc prawna – 

rozszerzenie zakresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna może obejmować także sprawy związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej – dla osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w 

ciągu ostatniego roku (podstawą pisemne oświadczenie) 

2. Karty pomocy w części zawierającej opinię osoby uprawnionej o udzielonej 

pomocy mogą być przekazywane przez osoby uprawnione także drogą 

elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. 

3. Minister Sprawiedliwości prowadzić będzie system informatyczny obsługi 

nieodpłatnej pomocy, w którym przetwarzane będą dane osób zgłaszających 

się na wizytę, osób udzielających pomocy prawnej, osób reprezentujących 

organizacje pozarządowe, okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowe izb 

13.03.2020 



 
  

 

 
 
 

STRONA 7|15 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

 

 

 

 
Art. 3, 4, 7, 7a, 8, 12, 28a ustawy z dnia 

5.05.2015 o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej 

 

radców prawnych, pracowników urzędów starostw powiatowych i urzędów 

wojewódzkich, doradców wykonujących recenzje.  

4. W okresie Stanu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w takim wypadku 

zainteresowani nie składają pisemnych oświadczeń dotyczących braku środków 

na poniesienie kosztów pomocy prawnej lub o braku zatrudnienia 

pracowników. 

Odpady – zmiany dot. zbiórki 

odpadów, ewidencji 

papierowej i sprawozdań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 236a-236b, art. 237ea, załączniki 

5a-5g do ustawy z dnia 14.12.2012 o 

odpadach 

1. W okresie Stanu selektywna zbiórka odpadów może zostać wyłączona lub 
ograniczona na mocy decyzji wojewody. 
2. Uchylono obowiązek niezwłocznego (najpóźniej do 31.01.2021) 

wprowadzenia do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w 

formie papierowej. 

3. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów mogą ją 

prowadzić w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru i nie mają 

obowiązku stosowania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z 

przekazaniem i ewidencja odpadów 

4. do 31.12.2020 r. podmioty, które złożyły wniosek o wpis do rejestru mogą 

prowadzić działalność związaną z odpadami (art. 50 ust. 1 ustawy) pomimo 

braku wpisu do rejestru. Nie można również nałożyć za to administracyjnej kary 

pieniężnej. 

5. Roczne sprawozdania za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o 

gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania związane z 

odzyskiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być składane do 

11.09.2020 r. 

6. Roczne sprawozdanie za rok 2019 o wytwarzanych odpadach i o 

gospodarowaniu odpadami mogą być składane do 31.10.2020 r., za wyjątkiem 

prowadzących przedsiębiorstwa demontażu pojazdów oraz prowadzących 

strzępiarkę, którzy składają je do 11.09.2020 r. 

16.05.2020 

Odpady – przedłużenie 

ważności zezwoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 15zzzzzy ustawy o COVID-19 

1. Jeżeli posiadacz odpadów uzyskał: 

- zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo  

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie 

lub przetwarzanie odpadów albo  

- pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów,  

wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie 

Stanu oraz złożył wniosek o zmianę decyzji w terminie do dnia 5.03.2020 r., to 

termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania 

wniosku o zmianę w/w zezwolenia (pozwolenia) albo pozostawienia tego 

wniosku bez rozpoznania. 

2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo 

pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności 

upływa w okresie Stanu oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia 

albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, 

termin obowiązywania tych pozwoleń ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania 

sprawy z tego wniosku 

16.05.2020 
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Odpady opakowaniowe – 

audyty firm recyklingowych w 

2020 r. 

 
 

 

Art. 72a ustawy z dnia 13.06.2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi 

Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny proces odzysku, wystawiający 

DPO i DPR oraz posiadający zezwolenie na przetwarzanie pozwalające na 

odzyska odpadów o masie powyżej 400 Mg oraz przedsiębiorcy eksportujący 

odpady opakowaniowe i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów opakowaniowych, przeprowadzają audyt zewnętrzny za 2019 r. w 

terminie do 30.09.2020 r. 

Audytor do 15.11.2020 przekazuje sprawozdanie przedsiębiorcy, marszałkowi 

województwa i WIOŚ 

30.04.2020 

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny – zmiana 

terminów 
Art. 139b ustawy z 11.09.2015 o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym 

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący 

zakład przetwarzania takiego sprzętu są obowiązani do przeprowadzenia 

rocznego audytu zewnętrznego za 2019 r. w terminie do 30.09.2020 r. 

Kopię sprawozdania z audytu należy przekazać do marszałka województwa i 

WIOŚ do 15.11.2020 

30.04.2020 

Prawo wodne 

 

 

 

 

 
Art. 551 ust.2, art. 568a ustawy z 

20.07.2017 – Prawo wodne 

1. wydłużenie do 24 sierpnia 2022 r. (o 2 lata) terminu na przeprowadzenie 

analizy ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych oraz złożenie wniosku 

o ustanowienie stref ochronnych, w związku z posiadaniem ujęcia wody, dla 

którego nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony 

pośredniej 

2. do 30.09.2020 r. – zwolnienie z należności za korzystanie ze śródlądowych 

dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących Skarbu 

Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych 

16.05.2020 

Przedłużenie ważności 

zaświadczeń dot. dozoru 

technicznego i spawania 

 

 

 

 

 
Art. 31x ust. 4 i 5 ustawy o COVID-19 

1. Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób wykonujących 

czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbki plastycznej i cieplnej 

w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz osób 

obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, które tracą ważność od 

1.03.2020 r. wydłuża się do 30 dni o odwołania Stanu, nie dłużej niż do 

31.12.2020 r. 

- świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy 

tworzyw sztucznych, które tracą ważność od 1.03.2020, wydłuża się do 

31.12.2020 

16.05.2020 

 

 

PRAWO CYWILNE I PRAWO SPÓŁEK 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Możliwość ograniczenia 

roszczeń Lasów 

Państwowych przy 

sprzedaży drewna 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna 

mogą, na wniosek przedsiębiorcy, u którego wystąpił Spadek obrotów, umorzyć w 

całości lub w części: 

- odsetki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 8.03.2013 o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych za okres od 14.03.2020 do 

30.09.2020 

- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynikająca z w/w ustawy, 

należne za okres od 14.03.2020 do 30.09.2020 r. 

- kary umowne za niezrealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w 

części, w której nabywca od 14.03.2020 do 31.05.2020 zrezygnował z jego 

realizacji. 

16.05.2020 
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Art. 50 Ustawy Zmieniającej 

2. Przedsiębiorcy z pkt 1 powyżej nie mogą zalegać w regulowaniu zobowiązań 

podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy bądź nie 

zachodzą wobec nich przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz nie zalegają w 

regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III 

kwartału 2019 r. 

3. W/w umorzenia stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 

20.03.2020, str. 1). 

Kodeks spółek 

handlowych 

 

 

 

 

 
Art. 11 pkt 1, art. 15 ust.1, art. 16 

ust. 2, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 

23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych 

innych ustaw 

• przesunięcie do 1 marca 2021 terminu utraty mocy obowiązującej akcji 

wydanych przez spółki akcyjne i nabycia mocy prawnej przez wpisy w rejestrze 

akcjonariuszy albo w przypadku spółek niepublicznych, w których podjęto 

uchwałę o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych - zapisy 

akcji na rachunkach papierów wartościowych 

• przedłużenie do 30.09.2020 r. terminu dokonania pierwszego wezwania do 

złożenia dokumentów akcji w spółce 

• przedłużenie do 1.03.2021 terminu stosowania przepisów dot. akcji imiennych 

do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty 

zostały złożone w spółce 

• nowelizacja ksh przewidująca m.in. wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, 

wejdzie w życie – co do zasady 1.03.2021 

16.05.2020 

Wydruki dokumentów 

elektronicznych do 

czynności notarialnych 

 

 
Art. 31zze ustawy o COVID-19 

W okresie Stanu notariusz może wydrukować dokument elektroniczny sporządzony 

przez podmiot publiczny i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument jest 

niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej 

Taki wydruk, opatrzony datą pewną ma moc prawną dokumentu elektronicznego 

Podmiot publiczny, na żądanie uprawnionego, dostarcza notariuszowi dokument 

elektroniczny przez ePUAP. 

16.05.2020 

Prawo 

telekomunikacyjne 

- zmiany dot. 

przedłużania i 

rozwiązywania umów o 

świadczenie usług 

telekomunikacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Jeżeli umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być zawarta w 

formie dokumentowej, to dostawca usług ma obowiązek umożliwić jej 

rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej w tej samej formie 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej, dostawca usług 

ma obowiązek w ciągu 1 dnia roboczego zawiadomić abonenta o otrzymaniu 

wypowiedzenia smsem lub poprzez połączenie telefoniczne. Dostawca potwierdza 

na trwałym nośniku przyjęcie wypowiedzenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wypowiedzenia, wskazując nazwę usługi, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień 

rozwiązania umowy. 

3. Przed automatycznym przedłużeniem umowy dostawca usług informuje 

abonenta w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku, w terminie nie później 

niż 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o jej automatycznym 

przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania i najkorzystniejszych oferowanych 

pakietach taryfowych 

4. Umowy na czas określony, które uległy automatycznemu przedłużeniu na czas 

nieokreślony mogą być wypowiedziane w każdym czasie z jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent nie może ponosić 

21.12.2020 
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Art. 561 – art. 563 ustawy z dnia 

16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne 

dodatkowych kosztów innych niż koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych 

objętych umową 

5. Dostawca usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku informuje 

abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, 

chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych 

Prawo 

telekomunikacyjne 

- zmiany dot. obowiązków 

dostawców usług w 

trakcie umowy 

art. 63a, art. 71 ustawy z dnia 

16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne 

1. Dostawca usług zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające 

monitorowanie wykorzystania usług w ruchomej publicznej sieci, które są 

rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych. Dostawca 

powiadamia także konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi. 

2. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numer przez 

minimum 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego 

prawa. 

16.05.2020 

Prawo telekomunikacyjne 

– zmiany dot. ciągłości 

usług dostępu do 

Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 72a-72c, art. 74a, art. 78a, ustawy 

z dnia 16.07.2004 Prawo 

telekomunikacyjne 

1. Abonent usług internetowych w przypadku zmiany dostawcy usługi ma prawo 

do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie 

wykonalne. 

2. Nowy dostawca usługi dostępu do Internetu aktywuje ją w najkrótszym 

możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, maksimum 1 dzień roboczy od 

dnia zakończenia poprzedniej umowy 

Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych 

warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z abonentem terminu 

aktywacji tej usługi 

3. W przypadku rozwiązania umowy, w ramach której dostawca usług zapewniał 

dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową 

lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia 

bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania 

umowy. 

4. Wszystkie powyższe czynności są wolne od opłat. 

5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi z przyczyn leżących po stronie 

dotychczasowego dostawcy albo nowego dostawcy, abonentowi przysługuje 

jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat 

miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich 3 

okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi. 

6. Prezes UKE może zawiesić powyższe uprawnienia, jeżeli techniczne możliwości 

sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w całości lub części, 

określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia 

objętego wnioskiem 

16.05.2020 

Nieważność niektórych 

umów przenoszących 

własność nieruchomości 

na zabezpieczenie 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiono nieważność umów zawieranych przez osoby fizyczne w celu 

zabezpieczenia roszczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

zawodową, zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości 

mieszkaniowej, w przypadku gdy: 

a. wartość przenoszonej nieruchomości jest wyższa niż wartość 

zabezpieczanych roszczeń pieniężnych powiększonych o odsetki 

maksymalne za opóźnienie za okres 24 miesięcy, lub 

b. wartość zabezpieczanych roszczeń nie jest oznaczona, lub 

c. zawarcie takiej umowy nie zostało poprzedzone wyceną wartości 

rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę 

30.05.2020 
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Art. 3871 k.c.  

Art. 63 Ustawy Zmieniającej 
Powyższe stosuje się do czynności prawnych dokonanych po dniu 30.05.2020 

Powoływanie innych 

organów w spółdzielniach 
Art. 35 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze 

Do zwoływania posiedzeń i warunków podejmowania uchwał przez organy 

spółdzielni inne niż walne zgromadzenie, zarząd lub rada nadzorcza należy 

odpowiednio stosować przepisy dotyczące zwoływania posiedzeń i warunków 

podejmowania uchwał walnego zgromadzenia. 

16.05.2020 

Transport kolejowy – 

przedłużenie ważności 

certyfikatów i świadectw 

 
Art. 15zzzy1 ustawy o COVID-19 

W przypadku gdy termin ważności m.in. certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika, 

świadectwa bezpieczeństwa zarządcy infrastruktury kolejowej (innego niż 

użytkownik bocznicy kolejowej), licencji lub świadectwa maszynisty upływa w 

okresie Stanu, termin ważności tych dokumentów przedłuża się do 90 dni od dnia 

odwołania Stanu. 

16.05.2020 

Transport kolejowy – 

dofinansowania 

wydatków PLK S.A. 

 

 

 

 
art. 38 ust. 6b, ust. 10 ustawy z 

28.03.2003 r. o transporcie 

kolejowym 

Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki 

PLK S.A. również w zakresie budowy i modernizacji punktów zaplecza technicznego 

przeznaczonych do obsługi pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, 

utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia 

działań ratowniczych 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji z przeznaczeniem na 

finansowanie powyższych wydatków oraz wydatków na zakup i modernizację 

powyższych pojazdów mogą być zabezpieczone gwarancjami i poręczeniami 

Skarbu Państwa. 

16.05.2020 

Transport kolejowy – 

rekompensaty w 

publicznym transporcie 

zbiorowym 

 

 

 

 

 
Art. 44a ustawy z 16.12.2020 o 

publicznym transporcie 

zbiorowym 

Art. 15zzzzl1-15zzzzl4 ustawy o 

COVID-19 

1. W okresie i na obszarze obowiązywania Stanu operator kolejowego transportu 

publicznego może realizować usługi na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 

pasażerskich, z zachowaniem prawa do rekompensaty z tytułu utraconych 

przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do przejazdów ulgowych lub 

poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług 

- zakres i warunki takiego przewozu określa organizator z operatorem w umowie 

- do takiego przewozu stosuje się przepisy dotyczące cen biletów ulgowych 

2. operatorzy wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych 

przewozach pasażerskich mogą otrzymać, na wniosek, środki finansowe za 

miesiące obowiązywania Stanu oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w 

którym odwołano Stan, wg szczegółowego wyliczenia wynikającego z ustawy 

(przekazywanie środków nie dłużej niż do 31.12.2020) 

1.04.2020 

Dopłaty do przewozów 

autobusowych 
Art. 30a ustawy z 16.05.2019  

o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

W okresie od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r. dopłata do linii komunikacyjnych ulega 

podwyższeniu do 3,00 zł do 1 wozokilometra (wcześniej 1,00 zł) przewozu o 

charakterze użyteczności publicznej.  

16.05.2020 

Kredyt studencki – 

rozszerzenie 
Art. 79 ust. 2b ustawy z 16.04.2020 r. 

o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 

Odsetki należne od kredytu studenckiego w okresie zawieszenia jego spłaty w 2020 

r. są pokrywane w całości ze środków Funduszu Kredytów Studenckich 

16.05.2020 
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PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Dalszy bieg przedawnienia 

karalności 

Od dnia 23.05.2020 rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz 

przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i 

wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. 

23.05.2020 

Penalizacja nadużyć przy 

umowach pożyczek i 

kredytów 

 

 

 
Art. 304 § 2 i 3 k.k. 

Do Kodeksu karnego wprowadzono nowe przestępstwo: w przypadku pożyczki 

konsumenckiej lub kredytu konsumenckiego lub innej umowy z obowiązkiem 

zwrotu świadczenia, żądanie zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co 

najmniej 2x przekraczającej maksymalne ustawowe koszty takiej pożyczki lub 

kredytu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, 

- analogiczne w przypadku żądania zapłaty odsetek wyższych niż odsetki 

maksymalne lub odsetki maksymalne za opóźnienie 

30.05.2020 

Przesłuchanie nieletnich i 

pokrzywdzonych w okresie 

Stanu 

 
Art. 14a pkt 4a ustawy o COVID-19 

W okresie Stanu do katalogu spraw pilnych dodano przesłuchanie nieletnich 

pokrzywdzonych przestępstwami popełnionymi z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej lub przestępstwami na tle seksualnym oraz pokrzywdzonych m.in. 

przestępstwem zgwałcenia – jeżeli o przeprowadzenie przesłuchania w trybie 

pilnym wniósł prokurator 

16.05.2020 

Komisja ds. wyjaśniania 

przypadków czynności 

skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i 

obyczajności wobec 

małoletnich poniżej 15 lat 
Art. 6 ust. 6 pkt 4 i art.51 ustawy z 

dnia 30.08.2019 o Państwowej 

Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15 

- wydłużenie terminu pierwszego raportu Komisji do roku od dnia powołania jej 

członków (poprzednio – 26.09.2020) 

- rozszerzenie zakresu osób mogących zasiadać w Komisji o spełniające co 

najmniej jedną z przesłanek: posiadające tytuł doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora; będące nauczycielem akademickim; której nadano order Orła 

Białego, Medal za Ofiarność i Odwagę lub Nagroda za nienaganną służbę w 

polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa; posiadające 

wykształcenie prawnicze, medyczne, pedagogiczne lub psychologiczne 

16.05.2020 

 

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Rozszerzenie katalogu 

spraw pilnych w okresie 

Stanu 
 

 

 

 

 

Art. 14a pkt 6a, 17a, 19, 20 ustawy 

o COVID-19 

Do katalogu spraw pilnych rozpoznawanych przez sądy w okresie Stanu dodano 

sprawy dotyczące:  

- warunkowego umorzenia postępowania,  

- zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej  

- odwołania warunkowego zwolnienia z odbycia kary 

- o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego 

- o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych 

- o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności 

16.05.2020 
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Odwieszenie biegu 

terminów postępowań 

Od dnia 23.05.2020 rozpoczyna się nowo bieg terminów procesowych i sądowych, 

nierozpoczętych w trakcie Stanu, zaś terminy zawieszone biegną dalej. 

23.05.2020 

Posiedzenia sądowe w 

okresie Stanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
art. 15zzs1-15zzs5 ustawy o 

COVID-19 

W okresie Stanu oraz w ciągu 1 roku od dnia odwołania Stanu, w sprawach 

cywilnych: 

1. rozprawy i posiedzenia jawne przeprowadzane są przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających odbycie jej na odległość z przekazem obrazu i 

dźwięku, z tym, że uczestnicy nie muszą przebywać w budynku sądu 

 - można zrezygnować z tego trybu jeżeli przeprowadzenie rozprawy lub 

posiedzenia nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników 

2. sąd może przeprowadzić posiedzenie niejawne, jeżeli uzna rozpoznanie 

sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganych przez k.p.c. mogłoby 

wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników, a żadna ze stron nie 

sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od 

doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na takie posiedzenie 

3. członkowie składu orzekającego (oprócz przewodniczącego i protokolanta) 

mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi 

- niedopuszczalne przy posiedzeniu na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy 

4. jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może 

zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim 

odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie 

5. rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym jest możliwe również co do 

apelacji wniesionych przed 7.11.2019, jeżeli sąd II instancji uzna, że 

przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, chyba że strona wniesie o 

przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego 

pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron, 

- Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia 

pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania. 

*punkty 1 i 2 stosuje się również w sprawach rozpoznawanych przez 

wojewódzkie sądy administracyjne 

16.05.2020 

Ograniczenia w egzekucji z 

nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym wyznacza się tylko na wniosek wierzyciela 

2. Wierzyciel może złożyć wniosek o wyznaczenie licytacji w/w nieruchomości 

jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej 

równowartość 1/20 sumy oszacowania nieruchomości 

- także gdy suma należności kilku wierzycieli składających taki wniosek 

przekracza 1/20 sumy oszacowania 

3. Ograniczenie dotyczące egzekwowanej należności nie dotyczy sytuacji gdy: 

 a. egzekucja dotyczy należności Skarbu Państwa, lub 

 b. należność wynika z wyroku karnego, lub 

 c. zgodę na wyznaczenie licytacji wyraził dłużnik, do którego należy  

nieruchomość, lub 

 d. zgodę na wyznaczenie licytacji wyraził sąd na wniosek wierzyciela, jeżeli m.in. 

nie ma możliwości zaspokojenia z innych składników majątku dłużnik 

4. Licytacja w/w nieruchomości nie może odbyć się w czasu obowiązywania 

Stanu oraz 90 dni po jego zakończeniu. 

30.05.2020 
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Art. 9521 k.p.c. 

Art. 64 Ustawy Zmieniającej 

Powyższe reguły mają zastosowanie również do postępowań wszczętych i 

niezakończonych przed 30.05.2020 jeżeli przed tą datą nie został złożony 

wniosek wierzyciela o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości. 

 

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Odwieszenie biegu 

terminów postępowań 

Od dnia 23.05.2020 rozpoczyna się nowo bieg terminów postępowania, 

nierozpoczętych w trakcie Stanu, zaś terminy zawieszone biegną dalej. 

23.05.2020 

 

DOFINANSOWANIA 

Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zrównanie podpisu zaufanego 

oraz podpisu osobistego                              

z podpisem własnoręcznym 
Art. 59 Ustawy Zmieniającej 

Art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6.08.2010 o 

dowodach osobistych  

Art. 3 pkt 14a ustawy z 17.02.2005 o 

informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne 

W sprawach dotyczących wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, w 

szczególności zawierania i zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis osobisty 

uznaje się za równoważne co do skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym 

1.04.2020 

Rozszerzenie zakresu 

„mikropożyczki” 5000 zł dla 

mikroprzedsiębiorców 
Art. 15zzd ust.1 ustawy o COVID-19 

Możliwość zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej również dla 

mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1.04.2020 r. 

(poprzednio – „przed 1.03.2020 r.”) 

16.05.2020 

 

 

POMOC SPOŁECZNA I ZASIŁKI 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Fundusz alimentacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 9 ust. 2-2b ustawy z 7.09.2007 o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

Art. 72 Ustawy Zmieniającej 

Podwyższenie do 900 zł progu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę 

uprawniającego do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

- w przypadku gdy powyższy próg dochodu zostanie przekroczony o kwotę nie 

wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego 

danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, świadczenie z funduszu 

przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu 

przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został 

przekroczony powyższy próg dochodu 

- w przypadku jednak gdy wysokość świadczenia z funduszu dla danej osoby 

ustalona zgodnie z powyższym jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie 

przysługuje. 

- powyższe reguły mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do 

świadczeń z funduszu na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 

1.10.2020, a do wcześniejszych stosuje się przepisy dotychczasowe. 

1.07.2020 



 
  

 

 
 
 

STRONA 15|15 

Powrót do spisu treści → 

Powrót do spisu treści → 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

 

 

 
Art. 4a-4c ustawy o COVID-19 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, funkcjonariuszowi 

lub rolnikowi również w przypadku otwarcia żłobków, klubów dziecięcych, 

przedszkoli, szkół lub placówek opieki osób niepełnosprawnych, w czasie 

trwania COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli rodzic podejmie 

decyzję o osobistym sprawowaniu opieki. 

25.05.2020 

Praca w jednostkach pomocy 

społecznej 

 

 
Art. 4e ustawy o COVID-19 

W okresie Stanu, pracownicy jednostek pomocy społecznej, poddani w nich 

obowiązkowej kwarantannie, mogą (za zgodą tych osób) świadczyć pracę za 

wynagrodzeniem, lecz bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego 

w razie niezdolności do pracy wskutek choroby. 

8.03.2020 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 


