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Toruń, dnia 24 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo,
przedstawiamy, wybrane, podstawowe regulacje wynikające z:
• ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) – zwana dalej Ustawą
• ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1068) – zwaną
dalej UstDodatkSolid.
Ustawa obowiązuje co do zasady od dnia 24 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem
niektórych regulacji wskazanych w opracowaniu.
Natomiast przepisy UstDodatkSolid obowiązują od 21 czerwca 2020 r.
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PODSTAWOWE POJĘCIA
Pojęcie „Stan”

Spadek obrotów

Ustawa o COVID-19

Oznacza okres stanu zagrożenia epidemicznego lub okres stanu epidemii lub stanu
nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego) związane z COVID-19, w
zależności od tego który został ogłoszony wcześniej bądź odwołany później.
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 31
grudnia 2019 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 31 grudnia 2019 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 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.)

Data wejścia
w życie/
zastosowania

PODATKI I OPŁATY
PIT – szybsza możliwość
odliczenia niespłaconych
wierzytelności od
dochodu

1. W 2020 r. prawo do zmniejszenia dochodu stanowiące podstawę obliczenia
zaliczki przysługuje począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło
30 dni od upływu terminu zapłaty (z faktury lub z umowy), do okresu
rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
2. Przy uproszczonej formie wpłacania zaliczek – możliwość zmniejszenia
zaliczki należnej za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od upływu terminu
zapłaty (z faktury lub z umowy) do okresu, w którym wierzytelność została
uregulowana lub zbyta o:
• 17% wartości wierzytelności w przypadku podatnika opodatkowanego wg
skali podatkowej albo
• 19% wartości wierzytelności w przypadku podatnika opodatkowanego
podatkiem liniowym.
- Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej jest wyższa od tej zaliczki, o
nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące,
- zmniejszenia dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta,

24.06.2020
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art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18, art.
52w ustawy o PIT

CIT – szybsza możliwość
odliczenia niespłaconych
wierzytelności od
dochodu

art. 38o-38u ustawy o CIT

CIT - Wyłączenie
stosowania przepisów o
cenach transferowych
przy niektórych
transakcjach

3. Podatnik, który dokonał zmniejszenia zaliczki, jest obowiązany do jej
zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w
którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
4. Możliwość zmniejszenia zaliczek stosuje się do wierzytelności lub
zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych,
wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji
przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania
przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach
uzyskania przychodów. Art. 26i ust. 10, 13 i 18 ustawy o PIT stosuje się,
5. Możliwość zmniejszenia dochodu lub zaliczek stosuje się do okresów
rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.
1. W 2020 r. prawo do zmniejszenia dochodu stanowiące podstawę obliczenia
zaliczki przysługuje począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło
30 dni od upływu terminu zapłaty (z faktury lub z umowy), do okresu
rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
2. Przy uproszczonej formie wpłacania zaliczek – możliwość zmniejszenia
zaliczki należnej za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od upływu terminu
zapłaty (z faktury lub z umowy) do okresu, w którym wierzytelność została
uregulowana lub zbyta o:
• 9% wartości wierzytelności w przypadku małego podatnika albo
• 19% wartości wierzytelności w przypadku pozostałych podatników
- Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej jest wyższa od tej zaliczki, o
nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące,
- zmniejszenia dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta,
3. Podatnik, który dokonał zmniejszenia zaliczki, jest obowiązany do jej
zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w
którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
4. Możliwość zmniejszenia zaliczek stosuje się do wierzytelności lub
zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych,
wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji
przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania
przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach
uzyskania przychodów. Art. 18f ust. 10, 13 i 18 ustawy o CIT stosuje się,
5. Możliwość zmniejszenia zaliczek stosuje się do zaliczek należnych, których
termin płatności upływa w 2020 r.,
6. Możliwość zmniejszenia dochodu lub zaliczek stosuje się do okresów
rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.
Przepisów ustawy o CIT dotyczących cen transferowych nie stosuje się do
transakcji między uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym.

24.06.2020

24.06.2020

art. 11b pkt 3 ustawy o CIT
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PIT i CIT oraz
zryczałtowany podatek
dochodowy - Rozszerzenie
katalogu darowizn
odliczanych od podstawy
podatku

art. 52n ust. 1 pkt 4 i ust. 2a, art.
52x-52za ustawy o PIT
art. 38g ust, 1 pkt 4 i ust. 2a, art.
38p-38s ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
art. 57b ust. 1 pkt 4 i ust. 2a, art.
57e-57f ustawy z dnia 20.11.1998
o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

PIT i CIT - Zaliczenie kar
umownych i odszkodowań
do kosztów uzyskania
przychodów
art. 52zb ustawy o PIT
art. 38t ustawy o CIT

Zryczałtowany podatek
dochodowy - szybsza
możliwość odliczenia
niespłaconych
wierzytelności od
dochodu
Art. 57d ustawy z dnia
20.11.1998 o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

Zryczałtowany
podatek
dochodowy
–
Karta

1. Możliwość odliczenia od podstawy podatku (w celu obliczenia podatku lub
zaliczki) darowizny w okresie 1.01.-30.09.2020 na przeciwdziałanie COVID-19
przekazanej domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, ośrodkom wsparcia,
rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej,
2. Odliczenia od podstawy podatku przysługując również gdy przekazanie
darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego (w okresie od
1.01.2020 do 31.05.2020 oraz organizacja przekazała pisemną informację o
miesiącu przekazania środków oraz nazwie obdarowanego),
3. Możliwość odliczenia od podstawy podatku (w celu obliczenia podatku lub
zaliczki) darowizn rzeczowych, którzy przedmiotem są komputery przenośne
(laptopy lub tablety) przekazane w okresie 1.01-30.09.2020 organom
prowadzącym placówki oświatowe lub organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub operatorowi
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego
nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
- Przez placówkę oświatową rozumie się szkoły uczelnie wyższe,
placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Odliczenie stosuje się, gdy przedmiotem darowizny są sprzęty zdatne
do użytku i nie starsze niż 3 lata,
4. W przypadku darowizny przekazanej do 30.04.2020 – odliczeniu podlega
200% wartości darowizny, w maju 2020 – 150% wartości darowizny, a w okresie
1.06-30.09.2020 – 100% wartości darowizny,
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na innych podstawach,
6. Koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem
w/w darowizny stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile koszty
wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne,
7. Wartości w/w darowizn otrzymanych w okresie 1.01-30.09.2020 nie zalicza
się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zapłacone kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów,
wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad
lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług mogą być
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w/w wady lub zwłoka
powstały w związku ze Stanem.

24.06.2020

1. W 2020 r. prawo do zmniejszenia przychodu przysługuje począwszy od
okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od upływu terminu zapłaty
(z faktury lub z umowy), do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność
została uregulowana lub zbyta,
2. Możliwość zmniejszenia przychodu stosuje się przy obliczaniu ryczałtu,
którego termin płatności przypada w 2020 r.,
3. Możliwość zmniejszenia przychodu stosuje się do okresów rozliczeniowych,
w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19.

24.06.2020

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w okresie

24.06.2020
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podatkowa i przerwa w
działalności
Art. 57g ustawy z dnia 20.11.1998
o
zryczałtowanym
podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

Podatek od przychodów z
budynków – zwężenie
zakresu zwolnienie
art. 52pa ustawy o PIT
art. 38ha ustawy o CIT

Czasowe i częściowe
zwolnienie z podatku od
spadków i darowizn

art. 15zzzzzza ustawy o COVID-19

Możliwość udostępniania
akt spraw podatkowych
Prezesowi UOKiK

wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia
prowadzenia tej działalności znajdują się z mocy prawa w sytuacji przerwy w
prowadzeniu działalności (art.34 ustawy) i nie mają obowiązku zawiadamiania
naczelnika urzędu skarbowego o jej rozpoczęciu i zakończeniu.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przychodów podlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu własności środka trwałego o
wartości początkowej powyżej 10 mln zł – ustalone za okres od 1.03.202031.12.2020.

24.06.2020

W okresie od 1.01.2020 do 30.09.2020 zwalnia się od podatku od spadków i
darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych na
przeciwdziałanie COVID-19 przez:
a. Osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisanych do
wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19,
b. Osoby fizyczne prowadzące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ośrodki
wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, na
cele związane z prowadzeniem tych placówek;
Oraz darowizny komputerów przenośnych przez osoby fizyczne
prowadzące placówki oświatowe, na cele związane z prowadzeniem tych
placówek.
Akta spraw mogą być udostępniane, przez naczelników urzędów skarbowych i
naczelników urzędów celno-skarbowych, także Prezesowi UOKiK w związku z
prowadzonymi przez niego postępowaniami.

24.06.2020

W okresie od 31 marca 2020 r. do 30 dnia po dniu odwołania Stanu, nie
rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu terminy udzielenia informacji o
schematach podatkowych,
- w przypadku schematu podatkowego transgranicznego – nie dłużej niż do
30.06.2020 r.
1. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych (PIT i CIT) przedłuża
się do 31.12.2020 r. w przypadku gdy termin ten upływa pomiędzy 31.0330.09.2020 albo o 3 miesiące gdy termin ten upływa pomiędzy 1.10.202031.01.2021,
2. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych, przedłuża się do 31.12.2020 r. w przypadku gdy termin ten
upływa pomiędzy 31.03-30.09.2020 albo o 3 miesiące gdy termin ten upływa
pomiędzy 1.10.2020-31.01.2021,
- termin do dołączenia do tej dokumentacji grupowej dokumentacji cen
transferowych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
1. W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności, w
odniesieniu do którego okres kolejnych 12 miesięcy upływa w okresie
obowiązywania Stanu, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat

31.03.2020

24.06.2020

art. 297 § 1 pkt 11 Ordynacji
podatkowej

Schematy podatkowe –
przedłużenie terminu
zawieszenia
art. 31y ust. 1 ustawy o COVID-19

Ceny transferowe –
przedłużenie terminów
złożenia informacji

art. 31z ustawy o COVID-19

Przedłużenie ważności
certyfikatów rezydencji
podatkowej

24.06.2020

24.06.2020
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przez okres obowiązywania Stanu oraz przez okres 2 miesięcy po jego
odwołaniu,
2. W czasie obowiązywania Stanu, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po
jego odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów
podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli
informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie budzą
uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym,
3. W czasie obowiązywania Stanu, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po
jego odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od
podatnika uważa się za spełniony także gdy płatnik posiada certyfikat
obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie co do aktualności danych w nim
zawartych.

art. 31ya ustawy o COVID-19

Data wejścia
w życie/
zastosowania

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Forma wniosków składanych
do ZUS

art. 15zb ust. 2, art. 31zp ust. 4 i art.
31zy10 ust. 4 ustawy o COVID-19

Świadczenie postojowe –
rozszerzenie zakresu
stosowania i forma wniosku

art. 15zq ust. 1, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt
2 i ust. 7, art. 15zs ust. 6, art. 15zsa
ustawy o COVID-19

Zwolnienie ze składek ZUS
dla duchownych

- wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zaległości z
tytułu składek na raty,
- wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek,
- wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę,
może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za
pomocą profilu informacyjnego w systemie ZUS, w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem systemu
potwierdzenia danych w systemie ZUS.
1. Świadczenie postojowe przysługiwać będzie także osobom w razie
podlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa
cywilnoprawna, jeżeli osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
2. Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony wyłącznie w formie
dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego w systemie
ZUS, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z
wykorzystaniem systemu potwierdzenia danych w systemie ZUS,
- pozwoli to na składanie wniosku także przez samych zainteresowanych
zleceniobiorców, jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o
świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy (nie obowiązuje ograniczenie
terminem 3 miesięcy od miesiąca odwołania Stanu).
Zwolnienie duchownego, na jego wniosek albo przełożonego domu
zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będącej
płatnikiem składek, z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, za okres od
1.03.2020 do 31.05.2020 r.,

24.06.2020

24.06.2020,
z tym że
punkt 2 po
lewej
od
23.07.2020

24.06.2020
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art. 31zo ust. 3 i art. 31zzj ustawy o
COVID-19

Zwolnienie ze składek ZUS –
zmiany
art. 31zo ust. 6, art.31zr ust. 3
ustawy o COVID-19

Zwolnienie przysługuje także wówczas, gdy należności za marzec 2020 r.
zostały już opłacone – podlegają wówczas zwrotowi na zasadach ogólnych.
1. Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając pracowników
młodocianych i duchownych,
2. Płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do
dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu
składek należnych za okres wskazany w tym wniosku.

Data wejścia
w życie/
zastosowania

DOFINANSOWANIA I POMOC PUBLICZNA
Opłata roczna z tytułu
użytkowania wieczystego –
prolongata

24.06.2020

1. Przedłużenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego za rok 2020 – do 31.01.2021 r.,
- także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty z właściwym
organem,
2. brak możliwości dalszej prolongaty w drodze rozporządzenia ministra.

24.06.2020

art. 15j ustawy o COVID-19

Opłata roczna z tytułu
użytkowania wieczystego –
możliwość pomniejszenia

art. 15ja oraz art. 15jc-15jd ustawy o
COVID-19

Zwolnienie z czynszu i opłaty
za
użytkowanie
nieruchomości – rozszerzenie

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej 24.06.2020
do zasobu SP, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej,
należna za 2020 r. od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej,
stowarzyszenia jednostek sam.teryt., klubu sportowego, spółdzielni
socjalnej, państwowej osoby prawnej, u których wystąpił Spadek obrotów
gospodarczych w następstwie COVID-19, podlega pomniejszeniu
proporcjonalnie do liczby dni w roku obowiązywania Stanu, pod warunkiem:
a. zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub
prezydentowi miasta, przed upływem 31.01.2021,
b. braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
2. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może podjąć uchwałę
o odpowiednim stosowaniu w/w reguł w odniesieniu do opłaty dot.
nieruchomości w zasobie samorządowym,
3. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania w/w
zgłoszenia.
Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie za okres 24.06.2020
kolejnych 3 miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu zgłoszenia (poniżej),
z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych przed
wprowadzeniem Stanu na okres co najmniej 3 miesięcy w odniesieniu do
nieruchomości należącej do zasobu SP, wykorzystywanej do prowadzenia
działalności gospodarczej, od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej,
stowarzyszenia jednostek sam.teryt., klubu sportowego, spółdzielni socjalnej,
państwowej osoby prawnej,
u których wystąpił Spadek obrotów
gospodarczych w następstwie COVID-19, pod warunkiem:
a. zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem powyższego okresu
staroście lub prezydentowi miasta lub kierownikowi państwowej jednostki
organizacyjnej (trwały zarząd), przed upływem terminu do ich wniesienia,
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b. braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
2. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może podjąć uchwałę o
odpowiednim stosowaniu w/w reguł w odniesieniu do czynszów i opłaty dot.
nieruchomości w zasobie samorządowym,
3. za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania w/w
zgłoszenia.
art. 15jb-art. 15 je ustawy o COVID-19

Zmiany
w
zakresie
dofinansowania do części
wynagrodzeń pracowników
udzielane przez starostę
(powiatowy urząd pracy) przedsiębiorcy

art. 15zzb ust. 7a-7c, ust. 9a, ust. 10,
ust. 11 i ust. 13 ustawy o COVID-19
art. 95 i art. 98 Ustawy

Zmiany
w
zakresie
dofinansowania do części
kosztów
prowadzenia
działalności udzielane przez
starostę (powiatowy urząd
pracy) - przedsiębiorcy

1. Dofinansowanie jest nadal wypłacane w okresach miesięcznych, na
podstawie danych dołączonych do wniosku o dofinansowanie,
2. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować PUP w formie oświadczenia
o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość dofinansowania w
terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu zmiany.
- PUP ustali wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zgłoszonych zmian,
3. Nie ma sankcji zwrotu dofinansowania w razie nieutrzymania w zatrudnieniu
pracownika, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub
rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 k.p. lub wygaśnięcia stosunku
pracy w okresie przyznanego dofinansowania. Jeżeli przedsiębiorca na miejsce
tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową o
dofinansowanie,
4. Wniosek o dofinansowanie składany jest tylko do PUP właściwego dla
siedziby przedsiębiorcy (wcześniej: także wg miejsca wykonywania pracy przez
pracowników) ,
5. Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej, a
środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od zajęcia, z wyjątkiem
egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne
składki to dofinansowanie zostało przekazane. Jeżeli przed 24.06.2020 zajęto
środki z dofinansowania, dalsza egzekucja z tych środków jest niedopuszczalna
i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi,
6. Pracodawca będący przedsiębiorcą albo organizacją pozarządową, klubem
sportowym, spółdzielnią socjalną, stowarzyszeniem jednostek sam.teryt,
korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego ze
środków PFRON może – w części niepodlegającej temu dofinansowaniu –
otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP (wyjątek od
zasady zakazu kumulacji pomocy),
7. do dofinansowań przyznanych przed 24.06.2020 stosuje się nowe regulacje.
Nierozpatrzone wnioski złożone przed tą datą podlegają rozpatrzeniu bez
dokonywania w nich zmian. Umowy podpisane przed 24.06.2020 ulegają z
mocy prawa zmianie do nowych regulacji. PUP niezwłocznie informuje o
zmianach w umowach przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
PUP oraz na stronie internetowej PUP.
1. Wniosek o dofinansowanie składany jest do PUP właściwego dla siedziby
przedsiębiorcy (wcześniej: także wg miejsca prowadzenia działalności),
2. Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej, a
środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od zajęcia. Jeżeli przed
24.06.2020 zajęta środki z dofinansowania, dalsza egzekucja z tych środków
jest niedopuszczalna i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi.

24.06.2020

24.06.2020
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art. 15zzc ust. 8, ust. 11, ustawy o
COVID-19
art. 98 Ustawy

Zmiany w zakresie pożyczki
dla
mikroprzedsiębiorców
udzielanej przez starostę
(powiatowy urząd pracy)

art. 15zzd ust. 2, ust. 7 i ust. 11 ustawy
o COVID-19
art. 97-98 Ustawy

Pożyczka dla organizacji
pozarządowej udzielana przez
starostę (PUP)

art. 15zzda ustawy o COVID-19

Zmiany
w
zakresie
dofinansowania do części
wynagrodzeń pracowników
udzielane przez starostę
(powiatowy urząd pracy) –
organizacje pozarządowe

1. Wniosek o pożyczkę składany jest tylko do PUP właściwego dla siedziby
przedsiębiorcy (wcześniej: także wg miejsca prowadzenia działalności),
2. Usunięto wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami
po spełnieniu warunki prowadzenia działalności przez 3 miesiące od dnia
udzielenia pożyczki – umorzenie nastąpi z mocy prawa,
3. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej lub
administracyjnej, a środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od
zajęcia. Jeżeli przed 24.06.2020 zajęto środki z pożyczki, dalsza egzekucja z tych
środków jest niedopuszczalna i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi.
4. Do pożyczek udzielonych przed 24.06.2020 stosuje się w/w nowe zasady,
5. Nierozpatrzone wnioski złożone przed tą datą podlegają rozpatrzeniu bez
dokonywania w nich zmian. Umowy podpisane przed 24.06.2020 ulegają z
mocy prawa zmianie do nowych regulacji. PUP niezwłocznie informuje o
zmianach w umowach przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
PUP oraz na stronie internetowej PUP.
1. Starosta, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, może
udzielić jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, OPP,
stowarzyszenia jednostek sam. teryt., klubu sportowego, spółdzielni socjalnej,
które prowadziły działalność przed 1.04.2020,
2. Wniosek o pożyczkę składany jest tylko do PUP właściwego dla siedziby
danego podmiotu po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP,
3. Pożyczka do 5000 zł, nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku
bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowy podmiotu nie może
przekroczyć 100 000 zł,
4. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez NBP,
5. Okres spłaty do 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez 3
miesiące od dnia udzielenia pożyczki,
6. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć okres spłaty pożyczki,
7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek danego
podmiotu, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki,
8. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o CIT,
9. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej lub
administracyjnej, a środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od
zajęcia.
1. Zmiana okresu obliczenia stosunku spadku przychodów – od 31.12.2019 do
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wcześniej: od 1.01.2020),
2. Przy obliczaniu stosunku spadku przychodów - do przychodów z działalności
statutowej nie wlicza się darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w
związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

24.06.2020

24.06.2020
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art. 15zze ust. 3, ust. 6a-6c, ust. 8a,
ust. 9, ust. 10 i ust. 12 ustawy o COVID19
art. 95 i art. 98 Ustawy

Dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników udzielane przez
starostę (powiatowy urząd
pracy) – kościelne osoby
prawne i ich jednostki
organizacyjne

3. Podmiot zobowiązany jest poinformować PUP w formie oświadczenia o
każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość dofinansowania w
terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu zmiany,
- PUP ustali wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zgłoszonych zmian,
4. Nie ma sankcji zwrotu dofinansowania w razie nieutrzymania w zatrudnieniu
pracownika, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub
rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 k.p. lub wygaśnięcia stosunku
pracy w okresie przyznanego dofinansowania. Jeżeli przedsiębiorca na miejsce
tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową o
dofinansowanie,
5. Wniosek o dofinansowanie składany jest do PUP właściwego dla siedziby
przedsiębiorcy (wcześniej: także wg miejsca prowadzenia działalności),
6. Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej, a
środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od zajęcia, z wyjątkiem
egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne
składki to dofinansowanie zostało przekazane. Jeżeli przed 24.06.2020 zajęto
środki z dofinansowania, dalsza egzekucja z tych środków jest niedopuszczalna
i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi,
7. do dofinansowań przyznanych przed 24.06.2020 stosuje się nowe regulacje.
Nierozpatrzone wnioski złożone przed tą datą podlegają rozpatrzeniu bez
dokonywania w nich zmian. Umowy podpisane przed 24.06.2020 ulegają z
mocy prawa zmianie do nowych regulacji. PUP niezwłocznie informuje o
zmianach w umowach przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
PUP oraz na stronie internetowej PUP.
1. Dofinansowanie przyznawane na podstawie umowy ze starostą
(powiatowym urzędem pracy) części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
- pracownicy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych (bez
umowy o dzieło),
2. dofinansowanie wypłacane miesięcznie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
przypadające po miesiącu złożenia wniosku, do 70% sumy wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak
nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki
należne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
3. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć okres dofinansowania,
4. podmiot jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników
objętych umową przez okres, na który przyznano dofinansowanie, pod
rygorem zwrotu dofinansowania bez odsetek proporcjonalnie do okresu
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
- nie dotyczy rozwiązania umowy przez pracownika lub rozwiązania z nim
umowy przez pracodawcę na podstawie art. 52 k.p. Jeżeli podmiot zatrudni na
to miejsce inną osobę, zostaje objęta umową o dofinansowanie,
5. wniosek składany do PUP właściwego ze względu na siedzibę podmiotu,
6. nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty
zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
7. Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej, a
środki przekazane na rachunek bankowy są wolne od zajęcia, z wyjątkiem

24.06.2020
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art. 15zze2 ustawy o COVID-19

Dopłaty do oprocentowania
kredytów – ogólne założenia

art. 1-3, 4, 8, 13 i 14 Ustawy

Dopłaty do oprocentowania
kredytów – szczegóły

art. 4-7, 9 Ustawy

Wsparcie nowych inwestycji
– zmiany

egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne
składki to dofinansowanie zostało przekazane.
1. dotyczą kredytów udzielanych do 31.12.2020,
2. tylko kredytów udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy Prawo
przedsiębiorców oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze
produkcji podstawowej produktów rolnych,
3. stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych,
udzielanych w PLN, w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub
zagrożonej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
4. dotyczą kredytów udzielonych również przed 24.06.2020 r. jeżeli umowa
zostanie dostosowana do warunków Ustawy,
5. Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o PIT i ustawy o CIT,
6. Dopłaty są wypłacane przez max. 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z
dopłatą oraz jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału oraz odsetek
nieobjętych dopłatą,
7. Dopłata stanowi część odsetek od kredytu i odpowiada w przypadku
mikroprzedsiębiorcy i MŚP 2 punktom procentowym, a w przypadku dużego
przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu,
8. limit wydatków z budżetu na dopłaty wynosi 567,6 mln zł,
9. Dopłaty stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce (może być łączona z pomocą de minimis oraz z
pomocą publiczną w formie gwarancji udzielaną w celu wsparcia gospodarki w
związku z COVID-19).
1. O udzielenie kredytu z dopłatą może ubiegać się przedsiębiorca, który
łącznie spełnia warunki:
a. na 31.12.2019 nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 pkt 18 rozp. KE 651/2014,
b. wykonuje działalność lub zawiesił ją wskutek COVID-19 po 1.02.2020,
c. nie zaciągnął kredytu na podstawie Ustawy,
d. utracił płynność finansową lub jest zagrożony utratą płynności w związku z
COVID-19,
2. do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające utratę płynności lub
zagrożenie utratą płynności oraz oświadczenia dot. pozostałych warunków,
3. Bank dokonuje oceny spełnienia kryteriów oraz zdolności kredytowej, z tym
że utrata płynności lub zagrożenie utratą płynności nie stanowią podstawy do
stwierdzenia braku zdolności kredytowej – o ile bank uzna, że okoliczności te
są przejściowe i po uzyskaniu kredytu przedsiębiorca odzyska płynność,
4. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub przedłożenia
dodatkowych informacji za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia
uzupełnionego wniosku lub przedłożenia dodatkowych informacji,
5. Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie
pozostałych kredytów obrotowych danego banku,
6. w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń, dopłaty podlegają zwrotowi z
odsetkami ustawowymi od dnia ich wypłaty.
1. zmiana definicji „nowej inwestycji” – zamiast sformułowania
„przedsiębiorstwo” wprowadzono sformułowanie „zakład”, a także
rozszerzono zakres stosowania ustawy o nabycie aktywów należących do
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art. 2 pkt 1, art. 13 ust.5, art. 15 ust. 1
pkt 3 i ust.2 i art. 17 ust. 2a ustawy z
10.05.2018 r. o wspieraniu nowych
inwestycji

Fakultatywność kapitalizacji
odsetek od kredytu
preferencyjnego związanego
z nabyciem mieszkania i
dopłaty do odsetek w okresie
karencji

art. 15zg ustawy o COVID-19

zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty (gdyby zakup nie
nastąpił), o ile aktywa nabywa przedsiębiorca niezwiązany ze sprzedawcą i
wykluczono samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
2. objęcie ustawą zakładów wobec których zostało postępowanie
upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości,
3. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu powierzchnia terenu, na którym
ma być zlokalizowana nowa inwestycja jest położona co najmniej w 51% w
granicach specjalnej strefy ekonomicznej, decyzję o wsparciu wydaje się na
okres 15 lat,
4. za koszty kwalifikowane inwestycji będą mogły być uznane dwuletnie koszty
pracy, koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli
oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie
zakończenia inwestycji,
5. wsparcie może być udzielone po podjęciu przez KE decyzji zezwalającej na
taką pomoc, jeżeli istnieje obowiązek notyfikacji,
6. Minister ds. gospodarki uchyla albo zmienia decyzje o wsparciu, jeżeli jest
to konieczne ze względu na decyzję KE.
1. W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu
preferencyjnego, odsetki mogą podlegać kapitalizacji (wcześniej podlegały
obowiązkowej kapitalizacji),
2. doprecyzowanego zakres karencji w spłacie kredytu preferencyjnego:
dotyczy spłaty rat kapitałowych i odsetek albo samych odsetek (wcześniej: rat
kapitałowych lub odsetek),
3. W przypadku karencji w spłacie rat kapitałowych (na wniosek kredytobiorcy
w związku ze Stanem) do odsetek spłacanych w okresie karencji stosuje się
dopłaty wynikające z ustawy z 8.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i
innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Data wejścia
w życie/
zastosowania

PRAWO PRACY
Praca zdalna w okresie Stanu
– doprecyzowanie reguł

24.06.2020

1. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania i
pozwala na to rodzaj pracy,
2. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz
obsługę logistyczną zapewnia pracodawca,
3. pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez
pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę
informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych,
4. Na polecenie pracodawcy, pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję
wykonanych czynności, uwzględniająca w szczególności opis, datę i czas ich
wykonania,
- formę i częstotliwość przekazywania ewidencji określa polecenie
pracodawcy,
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art. 3 ust. 3-8 ustawy o COVID-19

Tymczasowe
przeniesienie
pracownika samorządowego
do innej pracy w innej
jednostce

Art. 3a ustawy o COVID-19

Wyłączenia ze zwolnienia
młodocianych pracowników z
obowiązku świadczenia pracy

art. 15f ust. 1a i 1b ustawy o COVID-19

Dofinansowania z FGŚP –
zmiany

5. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy
zdalnej.
W okresie Stanu wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek
województwa może polecić pracownikowi urzędu lub kierownikowi podległej
jednostki – tymczasowe przeniesienie pracownika do wykonywania innej
pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej
jednostce samorządowej, na czas do 3 miesięcy,
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy,
lecz nie niższe od dotychczasowego,
Przeniesienie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym
pracodawcą,
Zgoda pracownika jest wymagana w przypadku kobiety w ciąży, pracownika
opiekującego się dzieckiem do 4 r.ż. lub osoby będącej jedynym opiekunem
dziecka do 15 r.ż.
Zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w
okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty nie dotyczy młodocianych pracowników, którzy w obecnym
roku szkolnym realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowy szkoły
I stopnia oraz wyrazili zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach
przygotowania zawodowego,
- zgoda w formie pisemnej (ucznia pełnoletniego albo rodzica ucznia
niepełnoletniego),
- odpowiednie stosowanie do młodocianych pracowników spełniających
obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u
pracodawcy, którzy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty kończą ostatni rok nauki zawodu
w pozaszkolnym systemie kształcenia.
1. Możliwość skorzystania z przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy oraz dofinansowania także przez państwową lub
prowadzą wspólnie z ministrem ds. kultury instytucję kultury (u której
wystąpił spadek przychodów), kościelną osobę prawną oraz jej jednostkę
organizacyjną, a także spółki wodne,
2. Samorządowa instytucja kultury może zwrócić się o dofinansowanie
wynagrodzenia (oraz składek) pracowników objętych przestojem lub
obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków organizatora i ze środków
FGŚP,
3. Doprecyzowano, że dofinansowaniem objęte jest wynagrodzenie
wypłacane przez pracodawcę,
4. Wynagrodzenia wypłacane przez samorządowe instytucje kultury jest
dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
lub połowy wynagrodzenia (nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS), z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania wypłacane jest z FGŚP, a 60% ze
środków organizatora. Obowiązują takie same limity wysokości wynagrodzeń
jak przy pozostałych podmiotach,
4. zmiana daty początkowej do wyboru okresu porównawczego przy
obliczaniu spadku obrotów – po 31.12.2019 (poprzednio – po 1.01.2020),
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art. 15g ust. 1, 1a, 2-5, 7-7a, 9-9a, 1010a, 17a i 17b, art. 15g1 ustawy o
COVID-19

Dofinansowania z FGŚP –
rozszerzenie

5. odpowiednie stosowanie definicji Spadku obrotów gospodarczy do spadku
przychodów państwowych lub prowadzonych wspólnie z ministrem ds.
kultury instytucji kultury oraz spadku przychodów samorządowych instytucji
kultury,
6. zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków
organizatora samorządowej instytucji kultury, ustala organizator,
7. rozliczenie przez WUP przekazanych świadczeń następuje w drodze:
a. wstępnej weryfikacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z
przeznaczeniem świadczeń i środków, dokonywanej w terminie 60 dni od dnia
upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane
zawarte w rozliczeniu wynikającym z umowy,
b. końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej
wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem świadczeń i środków oraz
ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia, która może być
dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i
dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu wynikającym z
umowy.
1. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, OPP, stowarzyszenia jednostek
sam.teryt., kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, kościoły, związki
wyznaniowe lub kościelne osoby prawne, u których wystąpił Spadek obrotów
gospodarczych, mogą uzyskać z FGŚP, przez okres 3 miesięcy, dofinansowanie
wynagrodzenia oraz opłacenie składek pracowników nieobjętych przestojem
„kodeksowym” (art. 81 k.p.), przestojem ekonomicznym w następstwie
COVID-19 lub obniżonym wymiarem czasu pracy (do 0,8 etatu),
2. dofinansowanie do ½ wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
- dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia
wniosku,
3.0bowiązek niezalegania przez w/w podmioty w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
4. zakaz kumulacji pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w
zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy,
5. Wniosek składany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
6. Rada Ministrów może przedłużyć okres dofinansowania,
7. Dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzeń m.in. pracowników
pobierających zasiłki chorobowe, dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
8. Nie jest wymagane zawieranie porozumień z zakł.org.zw. lub reprezentacją
pracowników,
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art. 15gg ustawy o COVID-19

Obniżenie wymiaru czasu
pracy
lub
przestój
ekonomiczny w związku ze
spadkiem
przychodów
i
istotnym
wzrostem
obciążenia
funduszu
wynagrodzeń

9. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie
może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w
okresie pobierania świadczeń,
10. Świadczenia wypłaca się pracownikom po potrąceniu składek, zaliczek na
podatek PIT, a także należności alimentacyjnych. Po dokonaniu potrąceń –
podmiot odprowadza należne składki oraz zaliczki na zasadach ogólnych,
11. Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których
zostały przekazane,
12. Obowiązek powiadamiania WUP o zmianie mającej wpływ na wysokość
wypłacanej transzy środków (w terminie 7 dni) oraz obowiązek rozliczenia
świadczeń i środków w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania
świadczeń,
13. Zasady rozliczenia jak przy „standardowym” dofinansowaniu z art. 15g
ustawy o COVID-19. WUP może przeprowadzać kontrole w okresie pobierania
dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu tego okresu,
14. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji
administracyjnej (odwołanie przysługuje do SKO).
1. Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów
lub usług w następstwie COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost
obciążenia funduszu wynagrodzeń może:
a. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika (zleceniobiorcy) maksymalnie o
20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może
być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem,
b. objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem wypłaty
wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niżej jednak niż
minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
2. Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń – oznacza zwiększenie
ilorazu kosztów wynagrodzeń, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia
społeczne finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży
towarów lub usług z tego samego dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego i przypadającego od 1.03.2020 do dnia poprzedzającego
skorzystanie z uprawnienia, nie mniej niż 5% - w porównaniu do takiego
ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy),
- za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku, gdy dany okres porównawczy rozpoczyna się
w trakcie miesiąca kalendarzowego,
3. Do kosztu wynagrodzeń nie zalicza się pracowników, z którymi rozwiązano
umowę o pracę oraz pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie
art. 15g ust.8 (dofinansowanie 40% wynagrodzeń z FGŚP),
4. Obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestój ekonomiczny ma zastosowanie
w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym w/w iloraz uległ zmniejszeniu
do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie dłużej
jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania Stanu – chyba że pracodawca
wcześniej przywróci czas pracy sprzed obniżenia lub zakończy przestój
ekonomiczny danego pracownika,
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art. 15gb ustawy o COVID-19

Udzielenie
przymusowego
zaległego
urlopu
wypoczynkowego w okresie
Stanu
art. 15gc ustawy o COVID-19

Ograniczenia
uprawnień
niektórych pracodawców w
okresie Stanu – infrastruktura
krytyczna, sieci przesyłowe
art. 15x ust. 3 pkt 2 ustawy o COVID19

Ograniczenie
wysokości
odpraw i odszkodowań dla
pracowników w okresie Stanu

art.15gd ustawy o COVID-19

Zawieszenie
obowiązków
związanych z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych (zfśs)

art. 15ge ustawy o COVID-19

Możliwość
wypowiedzenia
umów o zakazie konkurencji
art. 15gf ustawy o COVID-19

5. Odpowiednie stosowanie przepisów dot. porozumień z zakł.org.zw. lub
repr. pracowników z art. 15g ust.11-15,
6. Zastosowanie w/w rozwiązań nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o
dofinansowanie z FGŚP (art. 15g), jeżeli spełnione są przesłanki do jego
uzyskania,.
7. Zastosowanie w/w rozwiązań nie jest możliwe, jeżeli iloraz kosztów
wynagrodzeń i przychodów w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost
obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.
W okresie Stanu pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie
wybranym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z
pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w
latach poprzednich, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest
obowiązany taki urlop wykorzystać.
Uprawnienie niektórych pracodawców (m.in. zatrudniających pracowników w
przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej, sieciach przesyłowych, stacjach
paliw płynnych i innych wskazanych w art. 15x ust. 2 ustawy o COVID-19) do
odmowy udzielenia pracownikowi w okresie Stanu urlopu wypoczynkowego
lub innego urlopu, przesunięcia urlopu lub odwołania pracownika z urlopu –
zostało ograniczone poprzez brak stosowania tego uprawnienia do urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.
W okresie Stanu, w przypadku wystąpienia u pracodawcy Spadku obrotów lub
istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy,
odszkodowania lub innego świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o
pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek jego wypłacenia) nie może
przekroczyć 10x minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy
zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło albo w związku z
ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji,
- nie dotyczy umowy agencyjnej.
1. W okresie Stanu, w przypadku wystąpienia u pracodawcy Spadku obrotów
lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może
zawiesić obowiązki dot. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego lub wypłaty
świadczeń urlopowych,
- jeżeli działają u pracodawcy reprezentatywne organizacje związkowe –
zawieszenie to następuje w porozumieniu z organizacją związkową,
2. W okresie Stanu, w przypadku wystąpienia u pracodawcy Spadku obrotów
lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, nie stosuje się
postanowień układów zbiorowych lub regulaminów wynagradzania
ustalających wyższą niż ustawowa wysokość odpisu na zfśs oraz inne
świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.
W okresie Stanu, strony umowy o zakazie konkurencji mogą ją wypowiedzieć
z zachowaniem terminu 7 dni,
- dotyczy umów obowiązujących po ustaniu umowy o pracę, umowy
agencyjnej, zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło,
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Rozszerzenie możliwości
ograniczenia nieprzerwanych
odpoczynków, wprowadzenia
porozumienia o
równoważnym systemie
czasu pracy lub porozumienia
o mniej korzystnych
warunkach zatrudnienia w
związku z COVID-19

1. W definicji Spadku obrotów gospodarczych doprecyzowano zakres okresu
obliczenia spadku – od dnia 31.12.2019 do dnia poprzedzającego dzień
podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych
odpoczynków lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia o
wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy lub porozumienia o
stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,
2. Przez Spadek obrotów na potrzeby tych uprawnień pracodawcy rozumie
się również „Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń” (definicja
powyżej w sekcji dot. art. 15gb ustawy o COVID-19).

art. 15zf ust. 2-2c ustawy o COVID-19

Pracownicze
kapitałowe - zmiany

plany

art. 7 ust. 2a, 4a i 5 ustawy z 4.10.2018
o
pracowniczych
planach
kapitałowych

Rozmowa lub egzamin w
ramach awansu zawodowego
w okresie Stanu
art. 96a ustawy z 16.04.2020 o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

1. do umów o zarządzenia PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż progi unijne (art. 3 ust. 1 PZP),
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd
województwa, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami
organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, może dokonać wyboru
instytucji finansowej, z którą podmioty te zawrą umowy o zarządzanie PPK,
- wybór w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji
związkowych (albo z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie
przyjętym w danym podmiocie) w jednostkach objętych wyborem,
- jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym należy zawrzeć umowę
o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte takie porozumienie, podmiot lub
w/w organ jednostki samorządu terytorialnego wybiera instytucję finansową,
z którą podmiot zawrze umowę o zarządzanie PPK.
W okresie Stanu, rozmowa lub egzamin wymagane przy nadaniu
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego mogą być
przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi
teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie
rzeczywistym.

art. 51 ust. 3a ustawy z 6.04.2018 –
Prawo przedsiębiorców

Prawo pocztowe – zmiana
dot. doręczeń w okresie
Stanu, kwarantanny lub
izolacji
art. 97 ustawy z 16.04.2020 o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

24.06.2020

Data wejścia
w życie/
zastosowania

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Możliwość zdalnych kontroli

24.06.2020,
oprócz
punktu 1 po
lewej, który
wchodzi w
życie
1.01.2021

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub czynności kontrolne mogą być
przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli lub przemawia za tym charakter działalności danego przedsiębiorcy
Dokumenty i informacje zebrane z naruszeniem tej reguły również nie stanowią
dowodu w postępowaniu kontrolnym.
1. Operator pocztowy nie podejmuje próby doręczenia i nie zwraca przesyłki
pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi poddanemu obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej z powodu COVID-19,
- nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
2. Po upływie okresu kwarantanny lub izolacji, operator doręcza przesyłki
adresatowi,

24.06.2020

24.06.2020
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art. 82 Ustawy

Planowanie i
zagospodarowanie
przestrzenne – zmiany
umożliwiające zdalne
czynności uczestników i
organów

art. 8c-8d, art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt
1 i 9, art.37b ust. 2 pkt 1 i 8, art. 38b
ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z 27.03.2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
art. 85 Ustawy

Specjalne strefy ekonomiczne
– ułatwienia działania
Art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z 20.10.1994
r.
o
specjalnych
strefach
ekonomicznych

Prawo
budowlane
–
ułatwienie przy budowie
przenośnych
masztów
antenowych

3. Przesyłki uznane przed 24.06.2020 za niedoręczone uznaje się za doręczone
po upływie 14 dni od 24.06.2020.
1. Wnioski lub uwagi dotyczące m.in. studium uwarunkowań i jego projektu,
miejscowego planu i jego projektu, projektów uchwał wynikających z ustawy
mogą być wnoszone także w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail, formularze na stronach BIP) a także w innej
formie określonej przez organ w ogłoszeniu. Wnoszący uwagi musi podać swoje
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby,
2. Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków,
miejscowego planu albo ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagosp.
przestrzennego związku metropolitalnego prowadzi dyskusję publiczną
dotyczącą w/w projektów w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie
pytań i składanie uwag. Jeżeli organ prowadzi dyskusję również za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną
transmisję wizji i dźwięku – czyni to z możliwością zabierania głosu, zadawania
pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego,
3. po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań lub planu miejscowego, wójt (burmistrz, prezydent)
ogłasza o podjęciu uchwały wraz z informacją dot. uwag i wniosków także
poprzez udostępnienie informacji na stronie BIP oraz udostępnia projekt do
publicznego wglądu także poprzez udostępnienie w BIP oraz organizuje co
najmniej 1 dyskusję publiczną,
- analogicznie w przypadku uchwały określającej 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,
- odpowiednio w przypadku projektu audytu krajobrazowego oraz planu
zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalanego przez sejmik
województwa,
4. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 24.06.2020 stosuje się
w/w nowe zasady, ale czynności dokonane dotychczas pozostają ważne. Organ
może ponowić czynności stosując w/w nowe zasady.

24.06.2020

Uchylono część ograniczeń w lokalizacji lub zwiększaniu specjalnych stref
ekonomicznych dot. przedmiotu inwestycji prowadzonej na terenie strefy – od
daty wejścia w życie nowelizacji część strefy może obejmować grunty
stanowiące własność podmiotów prywatnych, za ich zgodą, w przypadku, gdy
pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu
strefy o nie więcej niż 2 ha.
W przypadku zgłoszenia budowy lub przebudowy przenośnych wolno stojących
masztów antenowych, wniesienie sprzeciwu przez organ budowlany nie
powoduje obligatoryjnego zobowiązania inwestora do wstrzymania
wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.

24.06.2020

1. W przypadku robót budowlanych służących utrzymaniu ciągłości działania
istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID19, do których nie stosuje się przepisów Prawa budowlanego, przepisów o

24.06.2020

24.06.2020

Art. 33 ustawy Prawo budowlane
(uchylenie ust. 5h)

Prawo
budowlane
–
wyłączenie stosowania przy
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usługach
służących
przeciwdziałaniu COVID-19

art. 12b ustawy o COVID-19

Prawo
geodezyjne
i
kartograficzne – zawieszenie
niektórych obowiązków i
terminów w okresie Stanu

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych oraz dot. ochrony zabytków, w
informacji kierowanej do organu administracji budowlanej zawiera się ponadto
uzasadnienie niezbędności robót do utrzymania ciągłości istotnych usług i
bezpośredniego związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
2. w przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z powodu trwałego braku
możności uzyskania zgody właściciela nieruchomości lub w sytuacji trwałego
braku możliwości kontaktu z właścicielem, w powyższej informacji należy podać
również uzasadnienie tej okoliczności,
3. organ administracji budowlanej niezwłocznie zawiadamia właściciela o
zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na wykonanie robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania
obiektu oraz na zajęcie nieruchomości, w drodze decyzji. Zawiadomienie
powtarzane jest po 7 dniach, a w razie upływu 7 dni od powtórnego
zawiadomienia – wydawana jest decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z
nieruchomości, podlegająca natychmiastowemu wykonaniu,
4. w/w zawiadomień nie stosuje się do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym oraz gdy niezwłoczne rozpoczęcie robót lub zmiana sposobu
użytkowania jest niezbędne dla utrzymania ciągłości działania istotnych usług
służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 lub w celu
zapobieżenia znacznej szkodzie,
5. Na inwestorze na rzecz, którego wydane zostało zezwolenie ciąży obowiązek
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po
wykonaniu robót budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu.
Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo
powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi przysługuje
odszkodowania odpowiadające wartości utraconych praw. Jeżeli wykonanie
robót budowlanych lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
uniemożliwiło dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób
dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem,
właściciel może żądać aby starosta lub inwestor nabył od niego nieruchomość.
1. W okresie Stanu zawiesza się:
a. wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania
wyników prac geodezyjnych dot. wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia
terenu,
- do zgłoszeń dokonanych przed 24.06.2020 stosuje się przepisy
dotychczasowe,
b. pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawienia dokumentów
obliczenia opłaty za udostępnienie zbioru danych m.in. ortofotomapy, dot.
działek ewidencyjnych, dot. budynków,
W okresie Stanu:
2. zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, nie później
niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia,

24.06.2020
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art. 15zzzia i art. 31zy12 ustawy o
COVID-19

Prawo własności
przemysłowej - dokumenty w
formie elektronicznej
art. 231 ust. 1 ustawy z 30.06.2000
Prawo własności przemysłowej

Przeciwdziałanie praniu
pieniędzy – ograniczenie
obowiązku informacyjnego
przy środkach pomocowych

3. organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuję wykonawcę prac o
wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później
niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu,
4. wykonawca geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów
budowlanych lub mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o
pozytywnym wyniku weryfikacji, może umieścić na dokumentach powstałych w
wyniku tych prac oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
- oświadczenie to jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów
opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby
postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności
cywilnoprawnych,
- oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń
5. W okresie Stanu dopuszcza się w wykorzystywanie w procesie budowlanym
map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych w/w oświadczeniem.
Urząd Patentowy może wydawać dokumenty patentowe, dodatkowe
świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy, świadectwa
ochronne na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa rejestracji
topografii oraz dowody pierwszeństwa, również w formie elektronicznej,
opatrzone pieczęcią elektroniczną i kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zwalnia się instytucje obowiązane z obowiązku przekazania informacji o
transferze środków powyżej 15000 euro stanowiących wsparcie finansowe
udzielone w ramach programu rządowego lub samorządowego w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.

24.06.2020

24.06.2020

Art. 180a ustawy z 1.03.2018 o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu

Rewitalizacja – zdalne
spotkania, debaty, ankiety i
wywiady
art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z 9.10.2015
o rewitalizacji oraz art. 15zzzzzzd
ustawy o COVID-19
art. 85 Ustawy

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych –
przedłużenie ważności i
wykorzystanie opłat

1. Spotkania i debaty mogą być przeprowadzane również za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji
i dźwięku,
2. Ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą środków
porozumiewania się na odległość,
3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 24.06.2020 stosuje się
w/w nowe zasady, ale czynności dokonane dotychczas pozostają ważne. Organ
może ponowić czynności stosując w/w nowe zasady.
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, których ważność upływa w okresie
Stanu, lecz po 24.06.2020, zachowują ważność przez dodatkowy okres 6
miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności – pod warunkiem
wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem
pierwotnego terminu ważności,
- opłaty wniesione do 30.04.2020 uważa się za wniesione w terminie,
2. Do 31.12.2020 zarządy województwa mogą wykorzystać środki z opłat z
tytułu zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi również na działania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zadania te mogą być powierzone
powiatowi),

24.06.2020

24.06.2020
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art. 15qa-15qd i art. 31zzca ustawy o
COVID-19
art. 84 i art. 92 Ustawy

Elektromobilność i paliwa
alternatywne
art. 60 ust. 1 i 2, art. 78 ust. 2a ustawy
z 11.01.2018 o elektromobilności i
paliwach alternatywnych

Odnawialne źródła energii

Art. 78 ust. 7 i 7a, art. 95 ust. 1 i art.
184e ustawy z 20.02.2015 o
odnawialnych źródłach energii

Zmiana terminu przekazania
informacji o
zidentyfikowanych głównych
drogach, liniach kolejowych i
lotniskach
art. 2 ustawy z 30.08.2019 o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska

Obowiązek przeglądu
funkcjonowania aktów
normatywnych –
przedłużenie terminu
art. 31zzl ustawy o COVID-19

Wybory organów samorządu
radców prawnych w okresie
Stanu

- w analogiczny sposób wójt może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Rada gminy może w drodze uchwały zwolnić z opłaty z tytułu zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej
wniesienie, a także przyznać zwrot określonej części pobranej opłaty od
przedsiębiorców, którzy wnieśli ją jednorazowo do 31.01.2020,
4. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do
31.12.2020 (nie dotyczy to jednak opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży),
5. Termin wniesienia raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przypadający na 31.05.2020 przedłuża się do 30.06.2020 (nie
dotyczy to jednak opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży),
- uiszczenie opłaty z opóźnieniem, ale przed 30.06.2020 nie powoduje
wygaśnięcia zezwolenia.
1. Wydłużenie do 31.03.2021 terminu instalacji minimalnej liczby punktów
ładowania oraz punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG),
2. Możliwość pomniejszenia przez operatora systemu dystrybucyjnego
gazowego liczby planowanych punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego
(CNG) o liczbę punktów tankowania CNG zlokalizowanych na obszarze gminy w
dniu 24.06.2020 r.
1. w trybie PZP wyłania się także wykonawcę usług w zakresie utrzymania,
rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej,,
2. koszty utrzymania, rozbudowy i modyfikacji tej platformy pokrywa operator
rozliczeń energii odnawialnej, ze środków opłaty OZE, na podstawie dyspozycji
Prezesa URE
3. certyfikat instalatora mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie
większej niż 600 kW, którego ważność upływa w okresie Stanu, zachowuje
ważność nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania Stanu.
Zmiana na 31.07.2020 terminu przekazania przez zarządzającego drogą, linią
kolejową lub lotniskiem (z wyłączeniem zarządzających drogami gminnymi)
danych identyfikujących główne drogi, główne linie kolejowe lub główne
lotniska albo informacji o ich niezidentyfikowaniu w zakresie swojej
właściwości,,
- poprzedni termin to 31.01.2020.

24.06.2020

24.06.2020

14.11.2019

Przedłużenie do 30.06.2021 terminu na przedłożenie Radzie Ministrów przez
ministrów informacji o działaniach podjętych w 2019 r. w wyniku dokonania
bieżącego przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających
zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności
gospodarczej.
1. W okresie Stanu zebrania rejonowe oraz wybory w ich trakcie mogą odbywać
się w miejscu określonych przez radę oirp w sposób, który nie wymaga
jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania. Takie wybory są ważne
bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział

24.06.2020
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art. 14ha ustawy o COVID-19

2. Sposób przeprowadzenia wyborów delegatów, a także wyborów organów
samorządu lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub w
samorządzie, które odbywają się w okresie Stanu określa KIRP,
3. Jeżeli w okresie Stanu w oirp nie przeprowadzono wyborów na kolejną
kadencję organów lub wyboru osób pełniących funkcję, dotychczasowe organy
i osoby pełniące funkcję działają do czasu wyboru lub ukonstytuowania się
nowych organów lub wyboru osób do pełnienia funkcji, nie dłużej niż przez 3
miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu, z tym że nie dłużej niż
do 5 października 2020 r.,
- odpowiednie stosowanie do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.

Data wejścia
w życie/

PRAWO CYWILNE I PRAWO SPÓŁEK
Przeciwdziałanie
nadmiernym
opóźnieniom w
transakcjach handlowych
– ograniczenie
uprawnienia dużego
przedsiębiorcy
art. 5 ustawy z 8.03.2013 o
przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach
handlowych
art. 88 Ustawy

Przedłużenie kadencji
rady nadzorczej lub
zarządu spółdzielni

zastosowania

1, Tylko mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą żądać odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 30 dni od dnia
spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie
dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego,
Poprzednio: to uprawnienie przysługiwało także dużym przedsiębiorcom.
2. Do transakcji handlowych co do których przed 24.06.2020 nie upłynął termin 30
dni od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia rachunku lub faktury przez
wierzyciela, stosuje w/w nowe zasady.

24.06.2020

W przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w
okresie Stanu, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego
zgromadzenia spółdzielni w terminie 6 tygodni od dnia odwołania Stanu.

24.06.2020

Jeżeli kadencja zarządu lub innego organu fundacji upływa w okresie Stanu lub 30
dni po odwołaniu Stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru na nową
kadencję, nie dłużej niż do 60 dni od odwołania Stanu.

24.06.2020

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie Stanu lub 30 dni po
odwołaniu Stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz
stowarzyszenia na nową kadencję, nie dłużej niż do 60 dni od odwołania Stanu.

24.06.2020

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przysługuje także zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną
w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub
przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których strefa wykonuje
swe zadania,
- z wyłączeniem nieruchomości położonych w granicach niezarządzanej przez ten
podmiot specjalnej strefy ekonomicznej,

24.06.2020

art. 90a ustawy z 31.03.2020 o
zmianie ustawy o COVID-19

Przedłużenie
kadencji
organów fundacji
art. 5 ust. 1c ustawy z 6.04.1984
r. o fundacjach

Przedłużenie kadencji
organów stowarzyszenia
Art. 10 ust. 1f ustawy z
7.04.1989 r. o stowarzyszeniach

Pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu
Państwa - rozszerzenie
katalogu
Art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z
19.10.1991
o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa
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Prawo
energetyczne
Zawężenie
braku
możliwości wstrzymania
dostaw

art. 6g ustawy z 10.04.1997 –
Prawo energetyczne

Kontrola
inwestycji
skutkujących nabyciem
lub
osiągnięciem
dominacji – ograniczenia
możliwości
nabywania
przedsiębiorstw
przez
podmioty zagraniczne

Możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii nie stosuje się
do odbiorców w gospodarstwach domowych oraz podmiotów objętych
ograniczenia lub zakazami działalności w okresie Stanu, w ciągu 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia Stanu,
- jeżeli odbiorca otrzymał powiadomienie o możliwości wstrzymania dostaw przed
dniem ogłoszenia Stanu, termin zapłaty zaległości przedłuża się o w/w okres,
- wcześniej ograniczenie możliwości wstrzymania dostaw dotyczyło każdego
odbiorcy w okresie Stanu.
1. W związku z sytuacją wywołaną przez COVID-19 wprowadzono mechanizmy
kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego
uczestnictwa lub dominacji nad podmiotem objętym ochroną przez
obcokrajowców lub podmioty zagraniczne (spoza UE) oraz ich spółki zależne,
oddziały lub przedstawicielstwa,
- dotyczy podmiotu zagranicznego, który nie posiadał od co najmniej 2 lat od dnia
poprzedzającego zgłoszenie siedziby w kraju UE lub EOG lub państwie należącym
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
- nowych reguł kontroli nie stosuje się do spraw dotyczących podmiotów
wymienionych w rozporządzeniu RM w sprawie wykazu podmiotów podlegających
ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli z dnia 23 grudnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2501) prowadzonych przez właściwego ministra,
- znaczące uczestnictwo oznacza sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na
działalność podmiotu przez posiadanie co najmniej 20% głosów, udziału
kapitałowego lub udziału w zyskach,
- podmioty objęte ochroną – przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, spełniający
określone w ustawie kryteria (patrz punkt 4. Poniżej),
- organ kontroli – Prezes UOKiK

24.07.2020

2. nabycie udziałów lub akcji to również uzyskanie lub zwiększenie udziału w
zyskach innego podmiotu lub przystąpienie do spółki osobowej lub przystąpienie
do przedsiębiorcy innego niż spółka, w drodze umowy lub zmiany statutu,
3. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestniczą to także:
a.

art. 12a-12k ustawy z 24.07.2015
o kontroli niektórych inwestycji
art. 89 Ustawy

b.
c.

d.

e.

osiągnięcie lub przekroczenie 20% i 40% liczby głosów w organie stanowiącym,
udziału w zyskach lub udziału kapitałowego w spółce osobowej objętej ochroną
lub nabycie/wydzierżawienie przedsiębiorstwa od podmiotu objętego ochroną,,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane przez podmiot
zależny,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane przez podmiot,
którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera
postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu
albo innej formy jego ustania,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane w imieniu
własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania
umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane przez podmiot, z
którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów,
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f.

g.

h.

akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw
udziałowych podmiotu objętego ochroną,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane przez grupę dwóch
lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny
podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu
objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników
majątku przedsiębiorców z siedzibą w Polsce, jeżeli przedmiotem tej umowy jest
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do
udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w
Polsce,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa dokonywane przez podmiot
działający na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania udziałów albo akcji
lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo
akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Polsce,
lit. .b- g. to „nabycie pośrednie”
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w wyniku umorzeniu udziałów
lub akcji bądź nabycia udziałów lub akcji własnych podmiotu objętego ochroną;
podziału lub połączenia; zmiany umowy lub statutu w zakresie uprzywilejowania
udziałów lub zmiany/zniesienia uprawnień wspólników, akcjonariuszy lub
uczestnikom podmiotu (nabycie następcze),

4. podmiot objęty ochroną – polski przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży
przekroczył w którymkolwiek z 2 lat obrotowych kwotę 10 mln euro:
a.
b.
c.

d.
e.

będący spółką publiczną,
posiadający mienie ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,
urządzeń i usług infrastruktury krytycznej,
który opracowuje lub modyfikuje oprogramowanie m.in. do sterowania
elektrowniami, sieciami elektrycznymi, gazowymi, paliwowymi, oleju opałowego
lub ciepła; zarządzania, kontrolowania i automatyzacji instalacji zaopatrzenia w
wodę pitną lub oczyszczania ścieków; do obsługi urządzeń lub systemów
transmisji głosu i danych lub przechowywania i przetwarzania danych; do obsługi
urządzeń lub systemów zaopatrzenia w gotówkę, płatności kartą, transakcji
konwencjonalnych, do rozrachunku papierów wartościowych i transakcji
pochodnych lub do świadczenia usług ubezpieczeniowych; do obsługi szpitalnych
systemów informacyjnych; do obsługi urządzeń i systemów wykorzystywanych w
sprzedaży leków na receptę; do obsługi urządzeń lub systemów transportu oraz
zaopatrywania w żywność,
świadczy usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze
który prowadzi działalność której przedmiotem jest m.in.: wytwarzanie energii
elektrycznej, lub produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
transport rurociągowy paliw, lub magazynowanie i przechowywanie paliw, lub
podziemne magazynowanie paliw, lub wytwarzanie i obrót materiałami
wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, lub dystrybucja gazu ziemnego lub energii
elektrycznej, lub przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej lub działalność telekomunikacyjna, lub produkcja
urządzeń, instrumentów, wyrobów medycznych, leków, lub obrót paliwami
gazowymi i gazem z zagranicą, lub wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja
ciepła, lub przeładunek w portach śródlądowych, lub przetwórstwo mięsa, mleka,
zbóż oraz owoców i warzyw,

5. podmiot zagraniczny ma obowiązek złożenia zawiadomienia do UOKiK w
przypadku gdy zamierza nabyć lub osiągnąć albo nabył lub osiągnął znaczne
uczestnictwo, dominację (przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej
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Kontrola
inwestycji
zagranicznych
zrealizowanych
po
10.04.2019

art. 14a-14i ustawy z 24.07.2015
o kontroli niektórych inwestycji

Definicja
powierzchni
handlowej w ustawie o
COVID-19
art. 15ze ust. 5 ustawy o COVID19

Możliwość zawieszenia
spłaty
kredytu
mieszkaniowego

zobowiązanie do nabycia lub czynności prawnych zobowiązujących do nabycia lub
przed opublikowaniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
spółki publicznej albo w ciągu 7 dni od dnia nabycia lub osiągnięcia,
- Prezes UOKiK może wszcząć wstępne postępowanie sprawdzające w przypadku
zamiaru nabycia lub osiągnięcia, m.in. jeżeli istnieją przesłanki nadużycia lub
obejścia prawa, istnieją przesłanki uzasadniające dalsze badanie zgłoszonego
zamiaru nabycia,
6. Prezes UOKiK może w drodze decyzji sprzeciwić się nabyciu lub osiągnięciu
znacznego uczestnictwa albo nabyciu dominacji jeżeli m.in. w związku z nabyciem
istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego lub nabycie może mieć
negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej,
7. Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji
dokonane bez złożenia wymaganego zawiadomienia albo pomimo wydania decyzji
o sprzeciwie jest nieważne, chyba że wydano decyzję o dopuszczalności
wykonywania praw z udziałów lub akcji,
(uchwały wspólników lub akcjonariuszy podjęte z naruszeniem ustawy także są
nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów oddanych
bez uwzględnienia głosów nieważnych),
8. Nowych regulacji nie stosuje się do przypadków nabycia lub osiągnięcia
znacznego uczestnictwa albo nabycia dominacji, które miały miejsce przed 24.07
2020 r.,
9. Powyższe nowe zasady tracą moc z dniem 24.07.2022 r.
1. Minister gospodarki prowadzić będzie punkt kontaktowy do spraw wdrażania i
stosowania rozporządzenia PE i Rady 2019/452 ustanawiającego ramy
monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE,
2. Inwestycją zagraniczną jest wszelkiego rodzaju inwestycja inwestora
zagranicznego dokonana w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych i
bezpośrednich powiązań z przedsiębiorcą, któremu udostępniany jest kapitał w
celu prowadzenia działalności w UE,
3. W przypadku, gdy inwestycja zagraniczna może wpłynąć na bezpieczeństwo lub
porządek publiczny w Polsce lub gdy organ kontroli dysponuje istotnymi
informacjami, może przedstawić uwagi właściwemu w sprawie państwu
członkowskiemu. Uwagi przesyła się jednocześnie Komisji Europejskiej,
4. W przypadku, gdy organ kontroli uzna, że inwestycja zagraniczna, która nie jest
objęta monitorowaniem w innym państwie członkowskim, może mieć wpływ na
bezpieczeństwo lub porządek publiczny Polski lub gdy organ kontroli dysponuje
istotnymi informacjami, może przedstawić uwagi temu państwu członkowskiemu
(w terminie 15 miesięcy od zrealizowania danej inwestycji zagranicznej)
5. Powyższe regulacje tracą moc z dniem 11.10.2020 r.
Przez „powierzchnię handlową” rozumie się powierzchnię znajdującą się w
obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu
oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów,
świadczenia usług i gastronomii.
1. W okresie Stanu, na wniosek kredytobiorcy, bank zawiesza spłatę kredytu
mieszkaniowego, na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w cały okresie spłaty kredytu,
bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,

31.03.2020

24.06.2020
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art. 15zga ustawy o COVID-19

Szersze
możliwości
poręczeń i gwarancji BGK
w związku ze skutkami
COVID-19
art. 15zzzd ust. 1 i 4 ustawy o
COVID-19
art. 74 ustawy z 31.03.2020 o
zmianie ustawy o COVID-19

Zawieszenie
kredytowych

umów

art. 31fa-fc ustawy o COVID-19

2. Zawieszenie spłaty nie ogranicza możliwości skorzystania z dofinansowania
oprocentowania, braku oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych ze
środków budżetu państwa oraz umorzenia pozostałego zadłużenia,
3. Okres zawieszenia spłaty nie łączy się z okresem zawieszenia spłaty związanego
z obniżeniem dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji w związku
ze skutkami COVID-19 i z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej
wszystkim przedsiębiorcom (wcześniej: wyłączenie mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców),
2. poręczenia i gwarancje BGK mogą obejmować nie tylko kredyty, ale również inne
zobowiązania (wcześniej tylko kredyty),
3. w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji lub poręczenia spłaty
kredytu lub innego zobowiązania, BGK wstępuje z chwilą zapłaty w prawa
beneficjenta gwarancji lub poręczenia do wysokości dokonanej zapłaty.
1. Na wniosek kredytobiorcy, kredytodawca zawiesza wykonanie (wniosek może
dotyczyć tylko 1 z poniższych umów):
a. umowy o kredyt konsumencki, albo
b. umowy o kredyt hipoteczny, albo
c. umowy o kredyt gotówkowy jeżeli kredytobiorcą jest konsument.
*nie stosuje się do kredytu studenckiego
2. Zawieszenie przysługuje kredytobiorcy, który po 13.03.2020 utracił pracę lub
inne główne źródło dochodu (przy większej liczbie kredytobiorców zawierających
umowę – wystarczy spełnienie tych przesłanek przez 1 z nich),
3. wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy
wniosku, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące,
4. w okresie zawieszenia umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do
dokonywania płatności, nie są też naliczane odsetki bądź pobierane opłaty, z
wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową,
5. Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku potwierdza na trwałym
nośniku jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Brak
potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy,
6. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres
kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w
umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy,
7. powyższe stosuje się do umów zawartych przed 13.03.2020, jeżeli termin
zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,.
8. Jeżeli kredytodawca na wniosek kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części
spłatę jednej z w/w umów, na warunkach innych niż powyższe, termin tego
zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy
wniosku o zawieszenie kredytu.

24.06.2020

24.06.2020
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Data wejścia
w życie/
zastosowania

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
Wykroczenie
przerwania
transmisji danych

art. 107a Kodeksu wykroczeń

Kradzież szczególnie zuchwała
–
nowy/stary
typ
przestępstwa kradzieży

art. 115 §9a, art. 278a, art. 294 §1 k.k.
art. 130 § 2 kodeksu wykroczeń

Zaostrzenie
odpowiedzialności za czyny
ciągłe
Art. 57b k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Ograniczenie
możliwości
orzeczenia kary grzywny lub
ograniczenia
wolności
zamiast kary pozbawienia
wolności

art. 37a k.k.

Zmiany zasad wymiaru kary
łącznej

Wprowadzono nowe wykroczenie – włączenie się w transmisję danych bez
uprawnienia i udaremnienie lub utrudnienie przekazywania informacji
podlegać będzie karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 1000 zł
- w przypadku użycia słów powszechnie uznanych z obelżywe lub dopuszczenia
się nieobyczajnego wybryku – kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny
nie niższej niż 3000 zł.
1. Do kodeksu karnego przywrócono znany z czasów PRL typ kradzieży
„szczególnie zuchwałej” którą jest:
a. kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje lekceważącą lub
wyzywającą postawę wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa
przemocy innego rodzaju niż,. przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia
mieniem
b. kradzież mienia znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym
przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego w warunkach
bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych
lub przemieszczanych w takich warunkach,
2. Zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
3. W razie jej popełnienia na szkodę osoby najbliższej ściganie następuje na
wniosek pokrzywdzonego,
4. W przypadku kradzieży szczególnie zuchwałej mienia znacznej wartości –
zagrożenie karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat,
5. Kradzież mienia do 500 zł w sposób szczególnie zuchwały stanowić będzie
przestępstwo (dotychczas było to wykroczenie).
Skazując za czyn ciągły sąd wymierza karę za dane przestępstwo w wysokości
powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (bez nadzwyczajnego
złagodzenia) do podwójnej wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia.
- np. seria kradzieży mienia o wartości powyżej 500 zł będzie zagrożona karą nie
mniejszą niż 3 miesiące pozbawienia wolności do 16 lat pozbawienia wolności.
Możliwości orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary
pozbawienia wolności przy przestępstwach zagrożonych tylko karą
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, nie stosuje się do sprawców
działających w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców
przestępstw o charakterze terrorystycznym,
W pozostałych przypadkach – jeżeli przestępstwo zagrożone jest tylko karą
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona kara nie byłaby
surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności
min. 3 miesiące albo grzywnę min. 100 stawek dziennych, jeżeli orzeka też
środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek mienia.
1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy
(nawet nieprawomocny) wyrok co do któregokolwiek z tych przestępstw i
wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu,
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art. 85, 86 § 1, 89a § 1, 91 § 2 i 91a k.k.
art. 81 Ustawy

Osoby
obecne
przy
przesłuchaniu świadka na
odległość

Art. 177 § 1b k.p.k.

Odstąpienie od
przymusowego
doprowadzenia podejrzanego
do sądu i udział zdalny w
posiedzeniach

sąd orzeka karę łączną na podstawie kar wymierzonych z osobna za zbiegające
się przestępstwa,
2. Karą łączną nie obejmuje się kar wymierzonych wyrokami państw
członkowskich UE,
3. Jeżeli najwyższa z łączonych kar to kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lata
ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary
łącznej przyjmuje się w tej wysokości,
4. Jeżeli jedną z łączonych kar jest kara pozbawienia wolności do lat 5 z
warunkowym zawieszeniem wykonania i kara ta nie podlega łączeniu z
surowszą karą pozbawienia wolności, sąd może wymierzyć karę łączną
pozbawienia wolności w wymiarze równym z karą pozbawienia wolności do lat
5 z warunkowym zawieszeniem wykonania, o ile jednocześnie stosuje
warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej,
6. Wykonanie w całości albo w części kar wymierzone za należące do ciągu
przestępstw lub zbiegające się przestępstwa nie stoi na przeszkodzie wydaniu
wyroku łącznego,
7. Nowe zasady wymiaru kary łącznej stosuje się do kar prawomocnie
orzeczonych po 24.06.2020 r.
W razie przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w miejscu przebywania świadka
może być obecny (zamiast referendarza sądowego, asystenta sędziego lub
urzędnika sądowego) funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek
przebywa w zakładzie karnym lub areszcie albo urzędnik konsularny w razie
przesłuchania obywatela polskiego za granicą.
1. Można odstąpić od przymusowego doprowadzenia podejrzanego do sądu,
jeżeli zostanie zapewniony jego udział w posiedzeniu przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenia posiedzenia na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku,
- nie stosuje się w wypadku oskarżonego głuchego, niemego lub niewidomego,
2. W posiedzeniu bierze udział w miejscu przebywania podejrzanego
referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w sądzie, w którego
okręgu przebywa podejrzany lub funkcjonariusz Służby Więziennej, jeżeli
podejrzany przebywa w zakładzie karnym lub areszcie,
3. Obrońca bierze udział w takim posiedzeniu w miejscu przebywania
oskarżonego, chyba że ostawi się w tym celu w sądzie lub sąd zobowiąże go do
udziału w posiedzeniu w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka
nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego
aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego,
4. Jeżeli obrońca bierze udział w takim posiedzeniu w innym miejscu niż
oskarżony, sąd (na wniosek oskarżonego lub obrońcy) może zezwolić w trakcie
przerwy na telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że może to
zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia
wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed
upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego,
5. Tłumacz może wziąć udział w posiedzeniu również w miejscu przebywania
oskarżonego,
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Zdalny udział w
posiedzeniach sądowych

art. 374 § 3-9 k.p.k.
art. 83 Ustawy

Zwolnienie zatrzymanego –
rozszerzone przesłanki

Art. 248 § 2 k.p.k.

Dodatkowe środki
zapobiegawcze wobec
sprawcy przestępstwa
uporczywego nękania
art. 276a § 1a k.p.k.
art. 190a k.k.

Kontrola inwestycji – przepisy
karne

6. Czynności procesowe i wnioski składane są wyłącznie ustnie do protokołu.
1. Przewodniczący składu orzekającego na wniosek prokuratora wyraża zgodę
na jego udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
udział na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, o ile nie stoją
temu na przeszkodzie względy techniczne,
2. Przewodniczący może zwolnić z obowiązku stawiennictwa na rozprawie
pozbawionego wolności oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego albo
oskarżyciela prywatnego, jeżeli zostanie zapewniony udział tych stron w
rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających udział w
rozprawie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i
dźwięku – w rozprawie w miejscu przebywania strony bierze udział referendarz
lub asystent sędziego, zatrudniony w miejscowym sądzie,
3. Obrońca bierze udział w takiej rozprawie w miejscu przebywania
oskarżonego, chyba że stawi się w tym celu w sądzie,
4. Jeżeli obrońca bierze udział w rozprawie w innym miejscu niż oskarżony, sąd
na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę w celu
kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić telefoniczny kontakt
obrońcy z oskarżonym, chyba że złożenie wniosku w sposób oczywisty nie służy
realizacji prawa do obrony, a w szczególności zmierza do zakłócenia lub
nieuzasadnionego przedłużenia rozprawy,
5. Czynności procesowe i wnioski składane są wyłącznie ustnie do protokołu,
6. W okresie Stanu przewodniczący może zarządzić, że strony, obrońcy lub
pełnomocnicy biorą udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych,
umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przebywając w pomieszczeniu lub
w pomieszczeniach sądu przystosowanych do przeprowadzenia rozprawy przy
użyciu tych urządzeń.
Zatrzymanego należy zwolnić, także jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go
do dyspozycji sądu nie ogłoszono mu postanowienia o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania, przy zapewnieniu udziału w posiedzeniu przy
użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenia posiedzenia
na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
Wobec oskarżonego o przestępstwo uporczywego nękania popełnione z
powodu wykonywanego przez pokrzywdzonego zawodu można orzec środek
zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną
odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji treści godzących w prawnie
chronione dobra pokrzywdzonego.
1.nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji bez
wymaganego zawiadomienia jest zagrożone karą grzywny do 50 mln zł albo
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat albo obu tym karom łącznie
2. brak złożenia zawiadomienia przez osobę zobowiązaną do zajmowania się
sprawami podmiotu zależnego, przy posiadaniu wiedzy o nabyciu pośrednim,
jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 6
miesięcy do 5 lat albo obu tym karom łącznie,
- analogicznie w przypadku wykonywania prawa z udziałów lub akcji na
posiedzeniu organu stanowiącego w imieniu podmiotu, który pomimo
obowiązku nie dokonał zawiadomienia o osiągnięciu znaczącego uczestnictwa,
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art. 16a i 16b ustawy z 24.07.2015 o
kontroli niektórych inwestycji

jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na podstawie danych
udostępnianych na podstawie ustawy.

Data wejścia
w życie/
zastosowania

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Rezygnacja z obowiązku
pouczania stron przez sąd i
wzorów pouczeń

Sąd w razie uzasadnionej potrzeby nie będzie udzielał niezbędnych pouczeń
stronom działającym bez zawodowego pełnomocnika,
Minister Sprawiedliwości nie określi wzorów pouczeń w postępowaniu cywilnym.

Data wejścia
w życie/
zastosowania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Publikacje ogłoszeń o
przetargu nieograniczonym
Art. 40 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 –
Prawo zamówień publicznych

Zakaz potrącenia kar
umownych i zawieszenie
przedawnienia roszczeń
zamawiającego

24.06.2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
zamieszczone będzie tylko na stronie internetowej Zamawiającego (wcześniej
także w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym).

24.06.2020

1. W okresie Stanu i przez 90 dni od jego odwołania, zamawiający nie może
potrącić z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, kary
umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy o zamówienie publiczne, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono
karę nastąpiło w okresie Stanu,
2. W okresie Stanu i przez 90 dni od jego odwołania, bieg terminu przedawnienia
roszczenia zamawiającego o zapłatę powyższej kary umownej oraz terminu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu,
Upływ tych terminów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia
odwołania Stanu,
3. Jeżeli termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie Stanu, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z w/w
zabezpieczenia, o ile wykonawca na 14 dni przed upływem ważności
zabezpieczenia każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe
zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
4. Jeżeli termin ważności zabezpieczenia upływa pomiędzy 91 a 119 dniem po
odwołaniu Stanu, termin ważności zabezpieczenia przedłuża się do 120 dnia po
dniu odwołania Stanu,
5. Dzień odwołania Stanu wlicza się do w/w terminów.

24.06.2020

1. Zamawiający w każdym postępowaniu dot. zamówień publicznych może żądać
wniesienia wadium (nie jest to obligatoryjne również w przypadku zamówień
powyżej progów unijnych),
2. Przepis obowiązuje do 1.01.2021 r.,

1.07.2020

art. 15r1 ustawy o COVID-19

Fakultatywność wnoszenia
wadium również w
przypadku zamówień ponad
progami unijnymi
art. 15va ustawy o COVID-19
art. 93 Ustawy
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3. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed
1.07.2020 stosuje się przepisy dotychczasowe.
Odstępstwa od stosowania
PZP w zakresie umów w
sprawie zamówienia
publicznego (do 1.01.2021)

art. 15vb ustawy o COVID-19
art. 93 Ustawy

Obligatoryjność i
fakultatywność
wprowadzenia zmian w
umowie

Wprowadzono odstępstwa od stosowania przepisów PZP dotyczące umów w
sprawie zamówienia publicznego,
1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w
sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania
zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
- zamawiający określa wówczas w umowie % wynagrodzenia
wypłacanego za wykonanie poszczególnych części,
- wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż
50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
- zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego
wykonawcy,
- nie stosuje się powyższego do zamówień, których przedmiotem są
dostawy sprzętu wojskowego, dostawy newralgicznego sprzętu, roboty
budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem
wojskowym i newralgicznym i wszystkich jego części, komponentów i
podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu; roboty
budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne
roboty budowlane lub usługi,
- nie stosuje się powyższego do zamówień dotyczących infrastruktury
krytycznej,
2. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania
jest dłuższy niż 12 miesięcy jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia
należnego wykonawcy w częściach, zamawiający może wskazać w SIWZ
procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić
więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy,
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy,
- można ustalić wyższe zabezpieczenie (do 10%), jeżeli jest to
uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka
związanego z realizacją zamówienia, opisanymi w SIWZ,
4. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką
możliwość w SIWZ,
5. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed
24.06.2020 stosuje się przepisy dotychczasowe,
6. Do umów zawartych przed 1.07.2020 lub nie wcześniej niż 1.07.2020 w
następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed tą datą
stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.Wprowadzono obowiązek Zamawiającego do zmiany umowy o zamówienie
publiczne (w uzgodnieniu z wykonawcą) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
okoliczności związane z COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy,
oraz
2. możliwość zmiany umowy (w uzgodnieniu z wykonawcą), jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że okoliczności mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

1.07.2020

24.06.2020
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art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o COVID19

Wcześniej: możliwość zmiany zamiast obowiązku również w przypadku opisanym
w punkcie 1.

Publikacja informacji o
zamówieniach związanych z
przeciwdziałaniem COVID19

W przypadku zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19, zamawiający w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia,
zamieszcza w BIP (swej stronie internetowej jeżeli nie posiada BIP) informację o
udzieleniu zamówienia, podając nazwę (imię, nazwisko) podmiotu, z którym
zawarł umowę o wykonanie zamówienia.

art. 6 ust. 4 ustawy o COVID-19

Data wejścia
w życie/

RESTRUKTURYZACJE/UPADŁOŚCI
Uproszczone
postępowanie o
zatwierdzenie
układu w związku z
występowaniem
COVID-19

24.06.2020

zastosowan
ia

1. Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu może nastąpić poprzez zawarcie
umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i umieszczenie obwieszczenia w MSiG, o którym
nadzorca układu zawiadamia Sąd w ciągu 3 dni,
2. Otwarcie postępowania możliwe do 30.06.2021, jednokrotnie. Dniem otwarcia
postępowania jest dzień dokonania obwieszczenia. Obwieszczenie może być dokonane
po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności (w tym
spornych) i przekazaniu ich nadzorcy układu,
3. Z dniem dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania:
a. zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne dot. wierzytelności objętej układem,
wszczęte przed otwarciem postępowania,
b. niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wykonanie
postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej
układem,
c. niedopuszczalne jest spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności objętych
układem oraz obowiązują reguły potrąceń jak w postępowaniu zwykłym,
d. wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest
prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu, jest
niedopuszczalne,
4. jeżeli propozycje układowe przewidują pełna zaspokojenie (wraz z należnościami
ubocznymi) wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską albo umową
powierniczą, to objęcie tej wierzytelności układem nie wymaga zgody wierzyciela.
Wierzycieli dysponujących w/w zabezpieczeniem należy traktować jako odrębną
kategorią interesów,
5. Sąd, na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu może uchylić skutki
obwieszczenia (otwarcia postępowania) jeżeli prowadzą do pokrzywdzenia wierzycieli,
6. Nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania
nad układem i mu przewodniczyć, niezależnie od zbierania głosów na piśmie przez
dłużnika,
7. Możliwe głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu,
8. Postępowanie umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od obwieszczenia
nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu,
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art. 15 – 25 Ustawy

Spółki w upadłości a
nowelizacja ksh –
m.in.dot. rejestru
akcjonariuszy

Art.
20a
ustawy
z
30.09.2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek
handlowych
oraz
niektórych innych ustaw

9. Dłużnik jest ograniczy w zarządzie przedsiębiorstwem do czynności zwykłego zarządu,
a na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda nadzorcy
układu (również następczo – w terminie 30 dni od dokonania czynności pod rygorem
nieważności czynności),
10. Nadzorca może udzielić zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki; obciążenie
masy układowej lub zawarcie umowy powierniczej jeżeli jest to niezbędne do zachowania
zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po
jego otwarciu i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane przekazanie środków
dłużnikowi i wykorzystanie ich dla realizacji planu restrukturyzacji, a zabezpieczenie jest
adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki,
11. Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na odmowę zatwierdzenia układu w ciągu
7 dni od umorzenia postępowania (po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu) może
złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub uproszczony
wniosek o ogłoszenie upadłości,
12. W przypadku mikroprzedsiębiorcy i MŚP wynagrodzenie nadzorcy nie może być
wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z układem, a ponadto:
- w przypadku gdy kwota ta przekracza 100 tys. zł, wynagrodzenie od kwoty
przewyższającej 100 tys. zł nie może być wyższe niż 3% kwoty przeznaczonej dla
wierzycieli,
- w przypadku gdy kwota ta przekracza 500 tys. zł, wynagrodzenie od kwoty
przewyższającej 500 tys. zł nie może być wyższe niż 1% kwoty przeznaczonej dla
wierzycieli,
13. Złożenie obwieszczenia i w jego następstwie zatwierdzenie układu lub otwarcie
postępowania sanacyjnego lub złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości
lub wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego i otwarcie takiego postępowania – wyłącza odpowiedzialność
dłużnika za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w
terminie ustawowym, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie 299
ksh oraz odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe na podstawie art. 116 o.p.
1. Do spółek, które na 30.09.2020 znajdą się w upadłości i nie dokonają do tej daty 30.09.2020
pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce, aż do upływu 12 miesięcy
od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia
postępowania upadłościowego nie stosuje się przepisy nowelizacji (dot. m.in.
wprowadzenia rejestru akcjonariuszy),
- wyjątek - Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony
internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na
komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia
pochodzące od spółek,
2. W stosunku do w/w spółek termin pierwszego wezwania do złożenia dokumentów
akcji w spółce przypada na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od prawomocnego
ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego,
3. Terminy związane z mocą dowodową akcji i mocą obowiązującą dokumentów spółki
przypadają na pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy od prawomocnego ukończenia,
zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego.
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Data wejścia
w życie/

SAMORZĄD TERYTORIALNY
Możliwość przekroczenia
relacji wydatków do
dochodów jednostki

art. 15zoa ustawy o COVID-19

Zmiany
w
zakresie
ograniczenia zaciągania
zobowiązań
dłużnych
przez
jednostki
samorządu terytorialnego

art. 15zob ustawy o COVID-19

Maksymalna
wartość
długu
jednostki
samorządu terytorialnego

art. 15zoc ustawy o COVID-19

Możliwość
szybszego
przekazywania subwencji
samorządom
i
późniejszych wpłat na
rzecz budżetu państwa

zastosowania

W 2020 r. jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może
przekroczyć relację planowanych wydatków bieżących do planowanych dochodów
bieżących o kwotę:
a. planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały
sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego; kredytów; pożyczek; prywatyzacji majątku jednostki
samorządu terytorialnego; spłaty udzielonych pożyczek w latach
ubiegłych,
b. planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia
COVID-19 – rozumianego jako zmniejszenie dochodów obliczone jako
różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a
planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I
kwartał 2020 r.,
- przez dochody rozumie się dochody podatkowe, powiększone o opłatę
miejscową i uzdrowiskową,
Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady bilansowania budżetu
jednostki następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących
ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID19.
1. Ograniczenie zaciągania zobowiązań dłużnych i obowiązku nieprzekraczania
relacji określonej w art. 243 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych nie
stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek
wraz z odsetkami i dyskontem - emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do
równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego
skutkiem wystąpienia COVID-19,
2. zaciągnięcie zobowiązań nie może zagrażać realizacji zadań publicznych w roku
budżetowym i latach następnych (podlega to ocenie RIO).
Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki nie może
przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku
budżetowym (w trakcie roku na koniec kwartału – 80% planowanych w danym
roku dochodów tej jednostki),
- relacje te mogą być niezachowane jedynie w przypadku, gdy jednostka spełnia
ograniczenie w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych (art. 243 ustawy z
27.08.2009 o finansach publicznych) bez zastosowania wyłączenia opisanego w
rubryce powyżej.
1. W roku 2020 r. raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i
regionalnej subwencji ogólnej mogą być przekazywane jednostkom w terminach
wcześniejszych niż wynikające z odpowiednich przepisów,
2. W czerwcu i lipcu 2020 r. jednostki mogą nie wpłacać do budżetu państwa rat
wpłat określonych w odpowiednich przepisach, a od niewpłaconych kwot nie
nalicza się odsetek,

24.06.2020

24.06.2020

24.06.2020

24.06.2020
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- wpłaty te będą dokonane w równych częściach w okresie sierpień – grudzień 2020
r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.
art. 15zod-15zoe
COVID-19

ustawy

o

Zwiększenie dochodów
powiatu z wpływów dot.
nieruchomości
i
przekształcenia
prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności

art. 15zzzga ustawy o COVID-19

Zwiększenie z 25% do 50% wysokości środków potrącanych na rzecz powiatu i
stanowiących jego dochód, osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego
zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu
Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, od odsetek za
nieterminowe wnoszenie tych należności, oraz od opłat i opłat jednorazowych z
tytułu przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu
Państwa.

Data wejścia
w życie/
zastosowania

POMOC SPOŁECZNA I ZASIŁKI
Przedłużenie okresu
opiekuńczego

zasiłku

24.06.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do dnia 28.06.2020 r.

25.05.2020

1. Ustawodawca przywrócił poprzednie brzmienie przepisu pozwalającego na
uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodzica dziecka do 8 r.ż.,
usunięcie przy okazji poprzedniej ustawy tzw. Tarczy 3.0,
2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie otwarcia placówek
przedszkolnych lub szkoły, jeżeli rodzic podejmie decyzję o samodzielnej
opiece.
1. Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom COVID-19 poprzez wsparcie osób, które straciły źródło przychodu ze
względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym przez
COVID-19,
2. Dodatek przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli
są:
a. obywatelami polskimi lub
b. posiadają prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce jako obywatele państw
UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
c. są cudzoziemcami przebywającymi w Polsce:
- posiadającymi w Polsce status uchodźcy,
- posiadającymi w Polsce zezwolenie na pobyt stały,
- posiadających w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE,
- posiadającymi w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej,
- posiadających w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji lub

25.05.2020

art. 4 ustawy o COVID-19

Usunięcie luki legislacyjnej dot.
dodatkowego
zasiłku
opiekuńczego

Art. 4 ust. 1c i 1d ustawy o COVID-19

Dodatek solidarnościowy

21.06.2020
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- posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz
zamierzających wykonywać pracę lub prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce lub zamierzających podjąć lub kontynuować w
Polsce studia lub szkolenie zawodowe, lub którzy wykażą, że zachodzą
inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w Polsce,
- posiadających zezwolenie na pobyt czasowy albo wizę wydaną w
celu wykonywania pracy w Polsce,
- posiadających w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
lub zgodę na pobyt tolerowany,
- korzystających w Polsce z ochrony czasowej,
- którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce,
- towarzyszącymi cudzoziemcowi będącemu obywatel państwa UE
jako członkowie rodziny,
- jako członkowie rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali
zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo po złożeniu wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
przebywają w Polsce,
3. Dodatek przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom
społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni oraz z którą po
15.03.2020 pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
której umowa o pracę po 15.03.2020 uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na
który była zawarta (osoba uprawniona),
4. Dodatek przysługuje osobie uprawnionej, która nie podlega ubezpieczeniom
społecznym ZUS, KRUS lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i spełnia
ten warunek przez okres pobierania dodatku, począwszy od dnia nabycia
prawa do tego dodatku,
- warunku tego nie stosuje się do bezrobotnych w rozumieniu
dotychczasowych przepisów,
- warunku niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie stosuje się do osób,
które zostały zgłoszone do ubezpieczeń jako członkowie rodziny
ubezpieczonego,
5. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego dodatku, przysługuje tylko jeden
dodatek,
6. W przypadku nabycia prawa do dodatku, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
lub stypendium, z mocy prawa ulega zawieszeniu (od dnia nabycia prawa do
dodatku do dnia jego utraty) i przez ten okres świadczenia te nie są wypłacane,
7. Nabycie prawa do dodatku nie stanowi przeszkody do nabycia i posiadania
statusu bezrobotnego,
8. Okres pobierania dodatku nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku dla
bezrobotnych lub stypendium,
9. Okres pobierania dodatku wlicza się do okresu pracy wymaganego do
nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych,
- nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa
do urlopu wypoczynkowego,
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- nie wlicza się jednak do stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych
zawodów,
10. Dodatek przysługuje w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy, w
okresie nie dłuższym niż od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r., przy czym nie
wcześniej niż za miesiąc, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do
dodatku,
11. W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w
miesiącu złożenia wniosku o dodatek, jest on wypłacany za ten miesiąc w
kwocie pomniejszonej o wypłacony zasiłek lub stypendium,
12. Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacone za okres, za który
został wypłacony dodatek stanowi nienależnie pobrane świadczenie
pieniężne,
13. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, określić dłuższy
okres przysługiwania dodatku,
14. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku należy złożyć do ZUS do
31.08.2020, za pomocą profilu informacyjnego w systemie ZUS, w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując
sposób potwierdzenia danych udostępniony przez ZUS,
15. ZUS wypłaca dodatek w terminie 7 dni od wyjaśnienia ostatniej
okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłaty co miesiąc, w formie
bezgotówkowej na rachunek bankowy,
16. Z dodatku nie dokonuje się potrąceń i egzekucji,
17. Odmowa przyznania prawa do dodatku następuje w drodze decyzji, od
której przysługuje prawo odwołania do sądu powszechnego,
18. Osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, ma obowiązek
poinformować niezwłocznie PUP o przyznaniu dodatku,
19. Osoba uprawniona ma obowiązek informować niezwłocznie ZUS o
okolicznościach uzasadniających utratę prawa do dodatku,
20. Osoby, których stypendia z mocy prawa uległy zawieszeniu w związku z
przyznaniem prawa do dodatku, zachowują prawo do świadczeń z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
21. Z tytułu pobierania dodatku osoba uprawniona, od dnia nabycia prawa do
dodatku do dnia jego utraty, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, z podstawą wymiaru składek w
kwocie wypłaconego dodatku. Płatnikiem składek jest ZUS. Składki są
finansowane z budżetu państwa,
22. Okresie pobierania dodatku osobie uprawnionej i członkom jej rodziny
przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
23. Nienależnie pobrany dodatek podlega zwrotowi na zasadach ogólnych –
podlega potrąceniu z innych świadczeń wypłacanych przez ZUS,
24. W przypadku uznania dodatku za świadczenie nienależnie pobrane,
bezrobotnemu, którego prawo do zasiłku lub stypendium uległo zawieszeniu,
za okres pobrania dodatku, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub
stypendium,
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Przepisy UstDodatkSolid

Podwyższenie
wysokości
zasiłku dla bezrobotnych

art. 15 pkt 2, art. 16 i art. 17
UstDodatkSolid

Dodatek
mieszkaniowy
–
możliwość przyznania z mocą
wsteczną

art. 15zzzib ustawy o COVID-19

25. W okresie pobierania dodatku nie przysługuje zasiłek chorobowy lub
świadczenie rehabilitacyjne,
26. Dodatek jest zwolniony od podatku dochodowego,
27. Dodatek jest dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
a jego utrata lub uzyskanie stanowi utratę lub uzyskanie dochodu w
rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń
rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.01.2019 do 31.10.2021,
- analogicznie w przypadku prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okresy świadczeniowe od 1.10.2019 do 30.09.2021,
28. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z
realizacją zadań związanych z dodatkiem nie stosuje się PZP.
1. Wysokość zasiłku wynosi 1200 zł miesięcznie przez pierwsze 90 dni
posiadania prawa do zasiłku oraz 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni
posiadania prawa do zasiłku,
2. Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne przyznane przed dniem
21.06.2020 przysługują od dnia 1.09.2020 w powyższej wysokości,
3. Osoby będące na 21.06.2020 w okresie nieprzysługiwania zasiłku dla
bezrobotnych, nabywają po upływie tego okresu prawo do zasiłku w powyższej
wysokości.
1. Za okres Stanu dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą
wsteczną – wyłącznie w przypadku wniosku złożonego nie później niż po
upływie 30 dni o dnia zakończenia obowiązywania Stanu,
2. Dodatek przyznawany jest z mocą wsteczną jeżeli osoba uprawniona
wskazała we wniosku okres poprzedzający dzień złożenia wniosku jako okres
objęty wnioskiem,
3. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w
którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na
podstawie innej decyzji,
4. W przypadku przyznania dodatku o z mocą wsteczną, dodatek za miesiące
poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku
wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego stała się ostateczna.

1.09.2020

24.06.2020

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
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