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#KORONAWIRUS: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 

 

W wyniku przyjęcia przez sejm tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, 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, przy uzupełnieniu o nowe możliwości uzyskania finansowania z PFR.  

 

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 
 

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm,  Małych i Średnich firm 

 

Dla kogo? 

→ Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela 

oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 

2 mln euro; 

→ Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro 

→ Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze 

sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami 

w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w 

rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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); 

→ Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 

→ Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada 

rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za 

ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od 

tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do 

przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 

miesięcy od udzielenia pożyczki. 

→ Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 

→ Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie 

płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

 

Jakie są warunki finansowania? 

→ Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu 

Rozwoju, przeznaczone na: 

▪ pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni 

innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji) 

▪ dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na 

przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki 
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▪ rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji 

na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 

przedsiębiorstwa 

▪ zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji 

→ Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu 

określać będzie umowa subwencji. 

→ Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania 

finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie 

automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych 

(np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu. 

 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla Mikrofirm? 

→ Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza 

Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty 

bazowej subwencji. 

→ Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od 

wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu 

dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w 

związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19 

→ Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie 

około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie 

około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł. 

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji dla Mikrofirm? 

→ Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do 

wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na 

następujących zasadach: 

▪ 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania 

działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia 

▪ dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania 

średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia 

zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny 

bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. 

 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla Małych i Średnich Firm? 

→ Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza 

Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży 

przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze 

sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. 
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→ Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na 

poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie 

około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł. 

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji? 

→ Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do 

wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na 

następujących zasadach: 

▪ 25% pod warunkiem kontynuacji działalności; 

▪ 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

▪ Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 

miesięcy. 

→ W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio 

wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. 

 

UWAGA! DOKŁADNE ZASADY FINANSOWANIA OKREŚLA PRZEWODNIK PO TARCZY FINANSOWEJ 

 

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych firm 

 

Dla kogo? 

→ Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót 

przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro. 

→ Dla przedsiębiorców, którzy:  

▪ odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co 

najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 

zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży 

towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 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); 

▪ utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub 

usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub 

zasobów w związku z COVID-19; 

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf
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▪ nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie 

przekraczającej 25% należności; 

▪ w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu 

do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi 

kontraktami; 

▪ są uczestnikami Programów Sektorowych. 

→ Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 

→ Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada 

rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za 

ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od 

tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do 

przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 

miesięcy od udzielenia pożyczki. 

→ Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 

→ Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie 

płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

 

Jakie są warunki finansowania? 

→ Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę: 

▪ Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z 

opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł. 

▪ Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat 

częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania 

zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot. 

▪ Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów 

kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy 

publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. 

 

UWAGA! DOKŁADNE ZASADY FINANSOWANIA OKREŚLA PRZEWODNIK PO TARCZY FINANSOWEJ 

 

Świadczenie postojowe 

→ Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r.  

 

Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku opłacenia składek 

→ Rozszerzenie zwolnienia poprzez umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania 

składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód 

był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był 

wyższy niż 7000 zł.  

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf
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→ Proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 

2020 r. tej grupie płatników. Płatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienie jeżeli rozpoczęli 

prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. a ich przychód uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. W sytuacji gdy przychód ten byłby wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona 

będzie od uzyskanego dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 zł. 

 

→ Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, 

o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:  

▪ przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. oraz  

▪ dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.  

 

→ Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie 

na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od 

dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 

1 kwietnia 2020 r. i:  

▪ przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. albo  

▪ przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. oraz  

▪ dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. 
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Zmiany w sposobie zawierania umów o dofinansowanie (podpis zaufany) 

→ W sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o 

którym mowa 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, w szczególności zawierania umów w zakresie 

dofinansowania wynagrodzeń pracowników, kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, podpis zaufany uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z 

podpisem własnoręcznym.  

→ Przepis wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020r.  
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PRAWO PRACY 
 

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń o 25%  

→ Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 871 Kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota 

wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na 

podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym 

wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu 

kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum 

egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne.  

→ Tym samym w sytuacji, gdy pracownik ma na utrzymaniu członków rodziny (niepracujący 

małżonek, dzieci) chroniona przed egzekucją kwota (1920 zł) jest niewystarczająca do 

utrzymania rodziny. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, gdy na skutek podjętych 

działań część pracowników może utracić zatrudnienie lub mieć obniżone wynagrodzenie. 

→ Proponuje się zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 

25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu 

pracownika.  

→ Jeżeli, z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących 

zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone 

wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty 

wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń, określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), ulegają zwiększeniu 

o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten 

ma na utrzymaniu.  

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  

→ W związku z planowanym przedłużeniem zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz 

innych placówek oświatowych do 24 maja 2020 r. i możliwością przedłużenia z tego tytułu 

prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich grup obecnie uprawnionych, 

w tym również dla rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8 na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów proponuje się, by nowe uregulowania dotyczące prawa do tego zasiłku weszły w 

życie po ewentualnym otwarciu tych placówek, a więc po 24 maja 2020 r.  

→ Do tego czasu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego może być przedłużane na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. 

→ Proponuje się także pozostawić prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla 

ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy oraz dla funkcjonariusza, 

zwolnionego od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

– w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ze względu na 
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konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

→ Analogiczną regulację proponuje się pozostawić również w przypadku rolników 

sprawujących opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

→ Proponuje się, by dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał przez okres 14 dni, z 

możliwością wydłużenia tego okresu rozporządzeniem Rady Ministrów.  

→ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od dnia 25 maja 2020 r. 

 

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE 
 

Sankcja nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości  

→ W art. 3871 k.c. wprowadza się sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na 

zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta w 

przypadku gdy:  

▪ wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość 

zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o 

wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub  

▪ wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest 

oznaczona, lub  

▪ zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości 

rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. 

 

→ zmiana art. 304 ustawy Kodeks karny, w dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:  

„§ 2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy 

pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z 

obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 

zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej 

dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§ 3. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia 

pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem 

jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej 

bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty 

odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych 

lub odsetek maksymalnych za zwłokę określonych w ustawie.”. 

 



12 

 

Zmiana zasad licytacji nieruchomości 

→ Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, 

wyznaczany byłby wyłącznie na wniosek wierzyciela. 

→ Wierzyciel byłby uprawniony do złożenia rzeczonego wniosku wyłącznie w przypadku, 

w którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby co najmniej 

równowartość 1/20 sumy oszacowania. 

→ Jeżeli zaś egzekucję z nieruchomości prowadzić będzie kilku wierzycieli, termin licytacji 

nieruchomości wyznaczany będzie również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie 

złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych 

przekraczać będzie równowartość 1/20 sumy oszacowania 

 

Przesunięcie terminu dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych 

→ Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w art. 15 zzh ust. 2 ustawy, w przypadku gdy terminy 

posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają 

przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w rozporządzeniu 

Ministra Finansów wydawanym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.  

→ Przepis ten dotyczy w szczególności zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych 

zgromadzeń spółek kapitałowych, które powinny być zwołane w ciągu 6 miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego, który to termin dla większości spółek przypada na dzień 30 

czerwca. 

→ Proponuje się przesunięcie terminu na podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia 

spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych o wyborze reżimu dematerializacji 

(rejestrowy/depozytowy), terminu na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr 

akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz 

terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych 

dokumentów akcji o 3 miesiące, tj. na dzień 30 września 2020 r.  

→ Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 

marca 2021 r. 

→ Do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, 

których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące akcji imiennych. 
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PRAWO ADMINISTRACYJNE  
 

Zmiany w zakresie realizacji usług pocztowych 

→ Adresat może udzielić pełnomocnictwa pocztowego w miejscu jego pobytu bez ograniczeń 

i konieczności wychodzenia z domu. Pełnomocnictwo takie udzielane byłoby w zwykłej 

formie pisemnej. 

→ Pełnomocnictwo pocztowe udzielone zgodnie z ust. 4a zachowuje ważność nie dłużej 

niż przez jeden miesiąc od dnia jego udzielenia i może być odwołane w każdym czasie. 

 

Odsetki za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej 

 

→ Celem dodania w art. 15za ust. 3 jest przyznanie ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od 

niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa 

podlega wpłacie przez osoby fizyczne obowiązane do jej zapłaty w terminie do dnia 30 

kwietnia roku kalendarzowego.  

→ Termin ten przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii w związku z COVID-19, co uzasadnia objęcie odsetek za zwłokę od niewpłaconej 

w terminie płatności daniny solidarnościowej możliwością zaniechania poboru w 

drodze rozporządzenia.  

→ Dopełnieniem ww. przepisów jest propozycja dodania ust. 1a, który przewiduje, że przy 

wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 

wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej w okresie objętym 

zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano 

poboru odsetek.  

→ Zaległości te nie będą również uwzględniane w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. 

w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia finansowego na 

podstawie programów rządowych udzielanych m.in. na podstawie art. 21a ustawy z dnia 4 

lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 
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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 
 

Doręczenia w postępowaniach sądowych 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, pismo może być wniesione do sądu powszechnego przy 

użyciu platformy ePUAP.  

→ Datą wniesienia pisma w sposób jest data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru.  

→ Do pism i ich załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów dla 

pozostałych uczestników postępowania sądowego nie dołącza się.  

→ W celu doręczenia dokumentów osobom, do których nie stosuje się przepisów o doręczaniu 

pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sąd sporządza kopie dokumentów 

elektronicznych w postaci wydruków, a załączniki, które nie mogą być wydrukowane lub 

których wydrukowanie uzna za niecelowe, utrwala na informatycznym nośniku danych. W 

takim przypadku za wydruki pism i załączników oraz informatyczne nośniki danych, pobiera 

się od wnoszącego pisma i załączniki w formie dokumentu elektronicznego opłatę 

kancelaryjną, która wynosi 10 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych oraz 

za każde rozpoczęte 10 stron wydruków.  

 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd może dokonywać doręczeń:  

▪ za pośrednictwem platformy ePUAP – uczestnikowi postępowania sądowego, który 

wniósł pismo za pośrednictwem tej platformy i wyraził zgodę na doręczanie pism w 

ten sposób;  

▪ za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych – uczestnikowi 

postępowania sądowego, który wyraził zgodę na doręczanie pism w ten sposób;  

▪ na adres poczty elektronicznej – uczestnikowi postępowania sądowego, który 

wystąpił do sądu o doręczanie pism w ten sposób i wskazał w tym celu sądowi adres 

poczty elektronicznej.  

→ Adresat potwierdza odebranie pisma, wnosząc potwierdzenie za pośrednictwem platformy 

ePUAP lub z adresu poczty elektronicznej wskazanego uprzednio sądowi w terminie 

czternastu dni od dnia nadania pisma lub zamieszczenia go w portalu informacyjnym sądów 

powszechnych.  

→ Za dzień doręczenia pisma uznaje się dzień wskazany w otrzymanym przez sąd 

potwierdzeniu. W braku potwierdzenia doręczenie pisma uznaje się za dokonane z upływem 

czternastu dni od jego nadania lub zamieszczenia w portalu informacyjnym sądów 

powszechnych.  

→ Sąd doręczając odpisy pism i załączników w formie innej niż forma dokumentu 

elektronicznego, informuje adresata o warunkach wnoszenia pism oraz ich doręczania przez 

sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

→ Przepisy nie uchybiają możliwości doręczania pism za pośrednictwem telefaksu, poczty 

elektronicznej i systemu teleinformatycznego w sposób określony w innych ustawach 
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Usprawnienia działania sądów w trakcie epidemii 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 w sprawach rozpoznawanych według przepisów 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego: 

▪ rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie 

muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub 

posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego 

zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących; 

▪ przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli 

uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez 

ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla 

zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie 

sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od 

zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym 

zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę 

prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 

o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu; 

▪ jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie 

składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w 

posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

▪ na posiedzeniu, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy, obecny musi być sąd 

w pełnym składzie. 

→ Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć 

rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron 

stanowisk na piśmie. 

 

→ Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się również do apelacji wniesionych 

przed dniem 7 listopada 2019 r., o ile sąd nie uzna za konieczne przeprowadzenia 

rozprawy, jak również gdy strona wnosiła o jej przeprowadzenie lub o przeprowadzenie 

niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. 

→ Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. W przesyłanym 

zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, 

rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i 

terminie do złożenia wniosku. 

 



16 

 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w 

sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub 

inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może 

rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na 

posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach 

Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów. 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich 

wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny 

przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba 

że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego 

zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. 

→ Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna 

rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy 

mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie 

można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku. 

 

Terminy prawa administracyjnego – rozpoczęcie biegu 

→ Zgodnie z regulacjami przyjętymi w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0, w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie 

rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. 

→ Projektowana zmiana określa, iż terminy: 

▪ od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem 

lub organem,  

▪ do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,  

▪ przedawnienia,   

▪ których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,  

▪ zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,  

▪ do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego 

rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków 

wynikających z przepisów o ich ustroju  

▪ których bieg nie rozpoczął się - rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

▪ których bieg uległ zawieszeniu - biegną dalej po upływie 7 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Terminy procesowe i materialne – rozpoczęcie biegu 

→ Zgodnie z regulacjami przyjętymi w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0, w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty 

ulegał zawieszeniu na ten okres. 

→ Projektowana zmiana określa, iż terminy w: 

▪ postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,  

▪ postępowaniach egzekucyjnych,  

▪ postępowaniach karnych,  

▪ postępowaniach karnych skarbowych,  

▪ postępowaniach w sprawach o wykroczenia,   

▪ postępowaniach administracyjnych,  

▪ postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa,  

▪ kontrolach celno-skarbowych,   

▪ postępowaniach w sprawach o grach hazardowych, 

▪ innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

▪ których bieg nie rozpoczął się – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

▪ których bieg uległ zawieszeniu – biegną dalej po upływie 7 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie:  

Opracowanie zostało wykonane na bazie projektu ustawy i autopoprawki, który może podlegać 

dalszym poprawkom, prace legislacyjne są nadal w toku i ostateczna treść ustawy może ulec 

zmianie.  
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