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#KORONAWIRUS: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 

 

W wyniku przyjęcia przez sejm tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, wiele przepisów ponownie uległo 

zmianie.  Poniżej przedkładamy zmiany, jakie w naszej ocenie są najistotniejsze w odniesieniu do 

wcześniej przedstawionego przez nas opracowania. Zmiany ujęto zgodnie z wcześniejszą 

klasyfikacją.  

 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

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

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadzono następujące zmiany: 
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ULGI I DOFINANSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Nowe formy wsparcia oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) 

→ Ustawa obok dotychczasowych form pomocy określa zasady, warunki oraz tryb oferowania 

przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, dodatkowego wsparcia niezbędnego dla 

utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na 

skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych 

na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania 

się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).  

→ Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest 

następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1.  

→ Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz 

przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W 

przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura 

udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu. 

→ Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im 

wsparcia. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków 

finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.  

 

→ Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub 

poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem 

prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być 

również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile 

strony umowy tak postanowią.  

→ Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz 

pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy.  

→ W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie 

wsparcia. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W 

przypadku braków formalnych wniosku Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego 

uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku Instytucja przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. 

→ Formy pomocy nie zostały jeszcze ustalone. ARP S.A. w terminie 3 dni od dnia wejścia w 

życie ustawy zamieści informacje w tym przedmiocie na swojej stronie internetowej. 
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Świadczenie postojowe - limit przyznania oraz prawo do ponownego przyznania  

→ Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. 

→ Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie 

więcej niż trzykrotnie. 

 

→ Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia 

osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. 

→ Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w 

miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. 

→ Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w 

oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie. 

 

Zmiana zasad przyznawania dofinansowanie od starosty (PUP) na utrzymanie miejsc pracy 

→ Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim 

przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia 

wniosku. Wcześniej obowiązywał zapis: od dnia złożenia wniosku. 

 

Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku opłacenia składek 

→ Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% 

łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji 

rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 

dniem 1 lutego 2020 r. 

→ Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących 

pracownikami młodocianymi. 

 

Korekty dokonywane przez ZUS na kontach ubezpieczonych 

→ W przypadku złożenia przez płatnika składek (od 10 do 49 ubezpieczonych) deklaracji 

rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za 

miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na 

kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 
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Zmiany w zakresie obowiązku informowania ubezpieczonego przez ZUS  

→ W roku 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przesyła ubezpieczonym informacji o 

stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

→ Ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

utworzyli profil informacyjny, w roku 2020 zakres danych objętych informacją o stanie 

konta udostępniany jest w systemie teleinformatycznym w formie elektronicznej. W 

roku 2020 informacja o stanie konta na żądanie ubezpieczonego przesyłana jest listem. 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii płatnik 

składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub inne 

świadczenia może samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane 

zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

→ Dokument może być wykorzystywany w postaci dokumentu elektronicznego, 

potwierdzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu lub w formie wydruku. 

→ Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia weryfikację dokumentu. Dokument ma moc 

zrównaną z mocą dokumentu wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli jego 

weryfikacja dokonana została w sposób określony w ustawie. 

 

Odstąpienie od pobierania przez ZUS odsetek za zwłokę 

→ Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład może na 

wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od należności 

z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. 

→ Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 30 dni następujących 

po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

→ Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

→ Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania 

odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku 

płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. 

→ Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji. 

→ Od decyzji płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa 

Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w 

pierwszej instancji przez ministra.  

→ Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 

związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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POŻYCZKI I KREDYTY 
 

Zmiany w zakresie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 

→ Pożyczkę może otrzymać każdy mikroprzedsiębiorca, w tym samozatrudniony. 

→ Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego 

ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru; nie 

ma konieczności składania oświadczania o stanie zatrudnienia. 

→ Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 

okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

→ We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność 

gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

→ Zrezygnowano z przesłanki utrzymania stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.  

 

Zmiany w zakresie pożyczek na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  

→ Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z powodu COVID-19 

może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o 

zmianę następujących warunków tej umowy: 

▪ zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

▪ wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy 

pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

▪ wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 

▪ obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy. 

→ Podmiot może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na: 

▪ zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, 

obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem środków pożyczki, lub 

▪ nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem 

okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym 

stanowisku pracy pracownika 

− na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 

określonych ustawie. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód oraz planowany okres 

trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy. 

→ W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy następuje wstrzymanie biegu terminów 

prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy. 
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→ Podmiot może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na zakończenie 

działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 

miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą 

lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy 

pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w ustawie. 

→ Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje 

decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 

3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 

przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-

19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje 

ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 
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PRAWO PRACY, BHP, CUDZOZIEMCY I NIEPEŁNOSPRAWNI 
 

Zmiana sposobu i terminu przeprowadzania szkoleń BHP 

→ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się 

przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i 

służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem 

instruktażu stanowiskowego: 

▪ pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym 

▪ pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na 

działanie czynników niebezpiecznych; 

▪ pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

▪ ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego 

praktykę studencką. 

→ W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 

▪ okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 

▪ w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku 

gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu 

epidemii. 

 

Nowe obowiązki pracownika infrastruktury krytycznej realizowane na polecenie pracodawcy 

→ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 

może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii zobowiązać pracownika infrastruktury krytycznej do:   

▪ pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do 

wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym 

przez pracodawcę,  

▪ polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę, 

▪ ponadto w świetle obowiązujących już przepisów pracodawca może zmienić 

system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji oraz polecić 

pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i 

wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

przedsiębiorstwa lub stacji. 
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Zmiany w regulacjach dotyczących cudzoziemców 

→ W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

określonych dokumentów – jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia 

następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, 

dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, 

który obowiązywał jako ostatni. 

→ Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają ważne 

zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową. 

→ Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 

oświadczenie, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych 

oświadczeniem. 

 

→ Ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się i nie wymienia 

kart pobytu. 

→ Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności 

upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. 

dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku 

nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca. 

 

Zmiany w zakresie dofinansowań w przypadku zatrudniania osób młodocianych 

→ W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego 

pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

– Prawo oświatowe. 
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PRAWO CYWILNE, HANDLOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody  

→ Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, podmiot zarządzający portem 

morskim, przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, kolejowy, 

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

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz 

publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w 

szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu 

oraz brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na 

lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty 

przychodów. 

 

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do zwrotu środków  

→ Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym 

z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, 

konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w 

przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych 

związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy 

pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany 

zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego 

rozwiązania umowy. 

 

Bieg terminów do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości  

→ Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan 

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

ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie 

termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. 

→ Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem 

tego trybu i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, 

a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania 

znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o 

odpowiednią liczbę dni. 
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Zmiany w posiedzeniach rad nadzorczych 

→ Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których 

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

nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 

 

Możliwość głosowania organów stanowiących w stowarzyszeniach i fundacjach drogą 

porozumiewania się na odległość 

→ Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 

głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej.  

→ Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając 

dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.  

→ Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:  

▪ transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  

▪ dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 

stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;  

▪ wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia.  

→ Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza 

posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym 

ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost 

wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.  

→ Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach.  

 

Umowy w sprawie zamówień publicznych 

 

Rozszerzenie obowiązku wzajemnego informowania się stron 

→ Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

→ Wprowadzono dodatkowo konieczność informowania się o okolicznościach, w zakresie w 

jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

→ W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa się dokumenty wydane 

przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 
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Forma zawierania umów 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o zamówienie publiczne 

zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Wprowadzono nowe obowiązki stron w zakresie umów offsetowych 

→ Strony umów offsetowych zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o 

podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa niezwłocznie, wzajemnie informują 

się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.   
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PRAWO BUDOWLANE I ADMINISTRACYJNE  
 

Zmiany w zakresie realizacji usług pocztowych 

→ Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza 

się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 

tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie 

doręczania; 

→ Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, 

a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do 

adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. 

→ Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających 

profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . 

→ Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem 

odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru. 

 

→ Przepisu nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie może być doręczona ze 

względu na: 

▪ konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu 

utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy; 

▪ ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego 

bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny; 

▪ opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub 

innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku 

przekształcenia; 

▪ inne przyczyny techniczne. 

 

→ Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej 

w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo 

o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu tej 

ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora 

wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w 

postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W 

upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z 

odebranymi przesyłkami poleconymi. 

→ Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem 

zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się 

dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu. 
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→ Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata 

zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata 

dokument elektroniczny. 

 

→ Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi ma moc równą mocy 

dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony. 

→ Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi: 

▪ jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego 

osobą fizyczną; 

▪ może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do 

jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator wyznaczony ma 

takie możliwości techniczne. 

→ W ramach doręczania operator wyznaczony zapewnia: 

▪ w toku przekształcenia wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną 

odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej 

oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego 

bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej; 

▪ integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia. 

 

→ Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których 

termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o 

możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych 

stanów.  

→ Przepisów nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: 

▪ Sądy i Trybunały; 

▪ prokuraturę i inne organy ścigania; 

▪ komornika sądowego. 

 

Zmiany w zakresie pozwolenia na użytkowanie 

→ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w 

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

→ W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze 

decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządu zawodowego architektów i 
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inżynierów budownictwa, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne 

mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość lub w trybie obiegowym. 

 

Wydawanie poleceń przedsiębiorcom i innym podmiotom przez Ministra zdrowia 

→ Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 

działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 

samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje 

właściwego ministra. 

→ Minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, 

w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej oraz przedsiębiorców. 

→ Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące 

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2. Wydając polecenie wobec przedsiębiorcy Prezes Rady 

Ministrów może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy. 

→ Polecenia są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji 

administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia 

lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. 

 

Nowe uprawnienia właściciela infrastruktury krytycznej  

→ Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, 

paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, którego infrastruktura lub urządzenia są 

zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w 

posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia 

wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem 

środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności 

niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych.  

→ Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela 

infrastruktury lub urządzeń lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu 

miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez 

właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren 

nieruchomości, w tym budynku. 

→ Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności jest obowiązany do 

zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, 

niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym 

stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi 

czynnościami. 
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Obowiązek operatora telekomunikacyjnego do przekazania danych o lokalizacji  

→ W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest obowiązany do udostępniania 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących 

okres ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego 

chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w 

sposób i w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

→ Operator na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jest obowiązany do 

przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego ministra, w celu przeciwdziałania 

COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski 

żywiołowej zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych 

użytkowników końcowych. 

→ Zgoda użytkownika końcowego nie jest wymagana. 

 

Odstąpienie od dochodzenia należności Skarbu Państwa 

→ Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych na rzecz których ustanowiony został 

trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa mogą odstąpić od 

dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

Zachowanie ważności badania technicznego pojazdu 

→ Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest 

osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu 

COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia 

lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na 

badanie techniczne. 
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POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE 
 

Postępowania prowadzone w trybie pilnym 

→ Dotychczas wprowadzono możliwość wymiaru sprawiedliwości w określonych 

kategoriach spraw pilnych, wymagających bezwzględnego rozpoznania, także w 

przypadkach, gdy sąd miejscowo właściwy całkowicie zaniecha jakichkolwiek 

czynności z powodu COVID-19. 

→ Do katalogu spraw pilnych dodano sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. 

 

→ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia, sąd rozpoznaje w składzie 

jednego sędziego. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na 

podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku 

na rozprawie. Nie wyłącza to wydania postanowienia przez referendarza sądowego w 

sprawach, w których ustawa to dopuszcza. 

 

Dodatkowe uprawnienia organu administracji publicznej  

→ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd 

administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej: 

▪ może odstąpić od zasady czynnego udziału stron określonej w art. 10 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w 

przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa; 

▪ może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych 

dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych 

kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny 

adres elektroniczny wskazany przez stronę; 

▪ może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z 

przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie 

przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie 

rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za 

tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę. 
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Terminy procesowe  

→ Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu nie dotyczy m.in. terminów: 

▪ opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu 

uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

przez organy, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 

2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

▪ opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których 

mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; 

▪ o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących; 

→ Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy kontroli i inspekcji oraz 

postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

jeżeli nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie 

decyzji mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 

zwierząt albo poważną szkodę dla interesu społecznego. 

→ W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub 

zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas 

dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny 

interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich 

kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani 

do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia. 

→ W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może wydać odpowiednio decyzję w 

całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację 

indywidualną lub decyzję. 

 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących 

opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie 

art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Terminy materialne 

→ Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu nie dotyczy m.in. terminów na: 

▪ przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

▪ przedstawienie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji; 

▪ przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 15 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

Możliwość ubiegania się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o 

wypłatę świadczeń ze środków FGŚP  

→ Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 

następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. 

→ Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) od przyznanych świadczeń. 

→ Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalegają 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. 

 

Możliwość dokonania przez bank zmian warunków lub terminów spłaty kredytu  

→ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może 

dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu 

udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jeżeli: 

▪ kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz 

▪ zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej 

kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. 
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Zmiany w zakresie obowiązków stron umowy o realizację zadania publicznego 

→ Strony umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub art. 19a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej przed 

ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, niezwłocznie, 

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.  

→ Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, mogą dokonać zmiany tej umowy, w 

szczególności przez zmianę: 

▪ terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części; 

▪ sposobu wykonywania umowy lub jej części; 

▪ zakresu wykonania umowy lub jej części. 

→ Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ administracji 

publicznej zlecający realizację zadania publicznego może skontrolować prawdziwość 

oświadczeń. 

 

→ Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych: 

▪ nieustalenie lub niedochodzenie należności powstałych w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; 

▪  zmiana umowy zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2; 

▪ odstąpienie od dochodzenia należności. 

→ Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

– Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi należności powstałych w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub zmienia umowę. 

 

Możliwości zwolnienia oraz rozłożenia płatności na raty w zakresie podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli  

→ Rada gminy może wprowadzić zwolnienia oraz przedłużyć terminy płatności rat w uchwale 

w przedmiocie zwolnienia lub przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości 

gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: 

▪ organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

▪ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 – których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

 
Zastrzeżenie:  

Opracowanie zostało wykonane na bazie projektu ustawy, który może podlegać autopoprawkom, 

prace legislacyjne są nadal w toku i ostateczna treść ustawy może ulec zmianie.  
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