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#KORONAWIRUS: USTAWA DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele 

mechanizmów mających przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Jak 

wskazano, głównym celem pakietu jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej. 

 

Szczegółowe rozwiązania ustawy przewidują m.in.: 
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Wydłużenia ważności zezwoleń na pracę ........................................................................................ 17 
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ULGI I DOFINANSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Dofinansowanie za przestój lub obniżony wymiar czasu pracy z FGŚP  

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela 

→ Dofinansowanie obejmuje dwa obszary: 

▪ dofinansowanie składek na ZUS, 

▪ dofinansowanie do części wynagrodzeń. 

→ Dofinansowanie jest kierowane dla przedsiębiorców, którzy: 

▪ odczuli spadek obrotów w związku z epidemią COVID-19, 

▪ i jednocześnie mają zmniejszone zapotrzebowanie na pracę swoich pracowników bądź 

w ogóle go nie mają (dotyka ich przestój).  

→ Dofinansowanie obejmuje okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.  

→ Dofinansowania udzielą Wojewódzkie Urzędy Pracy ze środków FGŚP.  

 

Warunki uzyskania 

→ Aby uzyskać dofinansowanie: 

▪ u przedsiębiorcy musi nastąpić spadek obrotów, 

▪ spadek obrotów musi skutkować bądź przestojem ekonomicznym bądź co najmniej 

koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy u pracowników,  

▪ przedsiębiorca nie może zalegać 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., 

▪ wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki ogłoszenia upadłości.  

→ Spadek obrotów można wykazać w dwóch wariantach: 

▪ rok do roku: spadek o 15% porównując łącznie dwa kolejne w 2020 r. do dwóch 

analogicznych miesięcy w 2019 r.  

▪ miesiąc do miesiąca: spadek o 25% porównując dwa następujące po sobie miesiące.  

→ Najlepiej skorzystać w tym celu z kalkulatora dostępnego na stronie Ministerstwa.  

→ Dofinansowania dotyczą zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na umowach 

cywilnoprawnych, pod warunkiem że podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu.  

→ Uwaga! Dofinansowanie nie obejmie pracowników, którzy zarabiają brutto więcej, niż 

trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale (tj. 15 595,74 zł brutto).  

→ Warunkiem niezbędnym jest uzgodnienie z pracownikami (zakładowymi organizacjami 

związkowymi lub przedstawicielami pracowników jeśli brak jest organizacji związkowych) 

warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju bądź obniżenia wymiaru czasu 

pracy. Porozumienie musi określać co najmniej: 

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wykaz_pracownikow_fgsp.xlsx/21b10aa1-70e6-4772-8d36-8bbf87b57c9e?t=1585729203601
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
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▪ grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

▪ obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

▪ okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

 

Wysokość dofinansowania 

→ Przestój oznacza sytuację, w której pracownik w ogóle nie wykonuje pracy, pomimo że 

pozostaje w gotowości w związku z brakiem zapotrzebowania na jego pracę (np. kelner w 

całkowicie zamkniętej restauracji). Obniżony wymiar czasu pracy oznacza sytuację, gdy 

pracodawca korzysta z prawa do obniżenia etatu pracownika w wysokości 20% (nie mniej 

niż do pół etatu) w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na jego pracę.  

→ W przypadku przestoju pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracowników nawet 

o 50%, lecz nie mniej niż do wysokości minimalnej krajowej. Brakującą część w wysokości 

do połowy minimalnego (a więc w części wynagrodzenie sfinansuje FGŚP do kwoty 1 533,09 

zł brutto).  

→ W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracodawca może dokonać tego obniżenia o 

20%, jednak nie więcej niż do pół etatu. W takim wypadku wynagrodzenie sfinansuje FGŚP 

w połowie (jednak nie więcej niż w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia w 

poprzednim kwartale, tj. maksymalnie w kwocie 2 079,43 zł brutto (Ministerstwo podaje 

nawet kwotę 2 452,27 zł brutto).  

→ Aby obliczyć szczegółową wysokość dofinansowania można skorzystać z kalkulatora 

dostępnego na stronie Ministerstwa.  

 

Wnioski 

→ Wnioski wstępnie być składane na portalu praca.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć m.in. 

umowę podpisaną jednostronnie przez przedsiębiorcę oraz kopię porozumienia a także 

wykaz pracowników, objętych przestojem bądź obniżonym wymiarem czasu pracy. 

Ministerstwo informuje, iż wystarczające jest dołączenie jej skanu (np.: .jpg, .pdf). 

Wypełniony wniosek i dołączone na portalu załączniki należy podpisać bezpiecznym 

kwalifikowanym podpisem bądź podpisem zaufanym (ePUAP).  

→ Wnioski będzie można składać natychmiast po udostępnieniu formularzy.  

→ Uwaga! Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania 

środków z FGŚP.  

 

  

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wykaz_pracownikow_fgsp.xlsx/21b10aa1-70e6-4772-8d36-8bbf87b57c9e?t=1585729203601
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
file:///D:/Users/HP/Desktop/INFORMATOR/praca.gov.pl
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Dofinansowanie od starosty (PUP) na utrzymanie miejsc pracy 

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela 

→ Możliwe jest uzyskanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, 

niezależnie od spadku zapotrzebowania na ich pracę.  

→ Dla przedsiębiorcy, który dotknięty został spadkiem obrotów i który zagrożony jest 

koniecznością redukcji etatów.  

→ Dofinansowań będą udzielali Starostowie powiatów (miast na prawach powiatów) poprzez 

Powiatowe Urzędy Pracy. Będzie to PUP właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

wykonywania pracy.  

 

Warunki uzyskania i wysokość dofinansowania 

→ Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, który: 

▪ wykaże odpowiedni spadek obrotów (patrz: poniżej), 

▪ nie zalega regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

▪ jest mikroprzedsiębiorcą, małym bądź średnim przedsiębiorcą.  

→ Dofinansowania dotyczą zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na umowach 

cywilnoprawnych, pod warunkiem że podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu.  

→ Uwaga! W tym wypadku dofinansowanie możliwe jest także dla pracowników, którzy 

zarabiają brutto więcej, niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 

(tj. 15 595,74 zł brutto).  

→ Spadek obrotów można wykazać w dwóch wariantach: 

▪ rok do roku: porównując łącznie dwa kolejne w 2020 r. do dwóch analogicznych miesięcy 

w 2019 r.  

▪ miesiąc do miesiąca:  porównując dwa następujące po sobie miesiące. 

→ Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 

▪ co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1300 zł 

brutto); 

▪ co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1820 zł 

brutto); 

▪ co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 
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wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2340 zł 

brutto).  

 

Wnioski i obowiązki 

→ Wnioski będzie można składać dopiero po ogłoszeniu naboru poprzez właściwy PUP.  

→ Uwaga! Termin zgłaszania wniosków to 14 dni od ogłoszenia naboru przez właściwy PUP. 

Należy więc śledzić ogłoszenia na stronie internetowej właściwego dla siebie Powiatowego 

Urzędu Pracy.  

→ Okres wypłaty obejmie 3 miesiące od złożenia wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres 

dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

→ Dofinansowanie wypłacane będzie miesięcznie, a przedsiębiorca co miesiąc składać będzie 

oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych dofinansowaniem, aby możliwa była 

kontrola utrzymania zatrudnienia.  

 

Dofinansowanie od starosty (PUP) dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników 

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela 

→ Uzyskać można dofinansowanie w wysokości od 50% do 70% minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznego. Dofinansowanie może być wypłacane przez okres 3 miesięcy.  

→ Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, który odnotował spadek obrotów. Celem jest 

wsparcie prowadzenia działalności.  

→ Dofinansowania udziela Starosta poprzez Powiatowy Urząd Pracy.  

 

Warunki uzyskania i wysokość dofinansowania 

→ Wysokość dofinansowania zależy od rozmiaru spadku obrotów, porównywanych w okresie 

dwumiesięcznym rok do roku (2020 r. względem analogicznego okresu w 2019 r.). W 

przypadku spadku obrotów o: 

▪ co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

▪ co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

▪ co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 

 

Wnioski i obowiązki 

→ Wnioski będzie można składać dopiero po ogłoszeniu naboru poprzez właściwy PUP.  

→ Uwaga! Termin zgłaszania wniosków to 14 dni od ogłoszenia naboru przez właściwy PUP. 

Należy więc śledzić ogłoszenia na stronie internetowej właściwego dla siebie Powiatowego 

Urzędu Pracy.  
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→ Okres wypłaty obejmie 3 miesiące od złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie 

miesięcznie. W tym czasie przedsiębiorca musi składać oświadczenia o dalszym 

prowadzeniu działalności. Będzie on musiał także utrzymać działalność przez okres po 

zakończeniu dofinansowania, równy okresowi jego pobierania.  

 

Zwolnienie ze składek ZUS 

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela 

→ Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja 

2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.  Zwolnienie obejmie składki od najniższej 

podstawy ich wymiaru. Jeśli przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe 

– ciągłość ubezpieczenia zostanie utrzymana.  

→ Dofinansowanie przewidziano dla osób wykonujących działalność gospodarczą 

zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia oraz 

płatników składek, którzy zarejestrowali działalność przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.  

→ Dofinansowanie nie przysługuje gdy przychód z działalności przedsiębiorcy w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek przekroczy kwotę 15 681 zł., tj. 300% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. 

→ Przedsiębiorca będzie zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych za okres od 

marca do maja 2020 r. w terminie do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś 

zwolniony z ich składania. 

→ Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają przedsiębiorcy, który , którzy znajdowali się w 

trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych 

przez ZUS.  

 

Wnioski 

→ Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. 

→ Wniosek dostępny jest na stronie ZUS. Można go złożyć nawet pocztą, jednak najlepiej zrobić 

to poprzez PUE. Należy do niego załączyć oświadczenie o pomocy publicznej. Podpisanie 

wniosku możliwe jest poprzez bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis zaufany (ePUAP).  

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela 

→ Świadczenie postojowe przysługiwać będzie osobie: 

▪ prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (czyli: przedsiębiorcy) przed 1 lutego 

2020r., 

▪ wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do 

której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło zawartą przed 1 

lutego 2020 r. 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RDZ_PAPIER_31_03_2020.docx/31200f16-d327-39c4-451b-776da1df19dd
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
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→ Dofinansowanie uzyska przedsiębiorca dotknięty kryzysem w jednej z dwóch sytuacji: 

▪ który na skutek kryzysu zawiesił działalność gospodarczą, 

▪ który działalności nie zawiesił ale którego przychody na skutek kryzysu miesiąc do 

miesiąca spadły o co najmniej 15%.  

→ Warunkiem jest, że osoba ta nie posiada innego, niż ww. tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

→ Ze świadczenia nie skorzysta osoba, której przychód z działalności lub z umowy przekroczył 

trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale (tj. 15 595,74 zł 

brutto). Skorzysta zaś osoba na zryczałtowanym PIT w formie karty podatkowej, która 

korzystała ze zwolnienia kwotowego z VAT (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT).  

→ Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Uprawniony może otrzymać maksymalnie 2080 

zł. Jeśli jednak suma przychodów uprawnionego z umów cywilnoprawnych wynosi do 

1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości całości sumy wynagrodzeń z tych umów. W 

wypadku przedsiębiorców na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł.  

→ Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

 

Wnioski 

→ Osoba prowadząca działalność sama składa wniosek dostępny na stronie ZUS. Ale w 

wypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną bez prowadzenia działalności 

wniosku nie można złożyć osobiście. Składa się go przez swojego zamawiającego lub 

zleceniodawcę, który musi wypełnić dostępny na stronie ZUS wniosek.  

→ Do wniosku należy dołączyć: 

▪ oświadczenie uprawnionego o niepodleganiu przezeń ubezpieczeniom społecznym z 

innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów, o wysokości przychodu, 

wystąpieniu przestoju i zmniejszenie się przychodu, 

▪ a w wypadku zleceniodawcy lub zamawiającego – oświadczenie własne, potwierdzające 

niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu 

przestoju w prowadzeniu działalności. W przypadku zawarcia więcej niż 1 umowę 

cywilnoprawną, każdy kontrahent lub zleceniodawca składa wniosek odrębnie dla 

każdej umowy.  

→ Niezależnie od podstaw świadczenie należne jest raz.  

→ Termin na złożenie wniosku to maksymalnie 3 miesiące od dnia, w którym został 

zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

  

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx/8f9f4d5a-945b-2c2a-f5e0-d3362a3475ab
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx/6ab1eca3-2c2b-16de-6b61-9f547edd685d
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POŻYCZKI I KREDYTY 
 

Pożyczka  

 

Co można uzyskać, dla kogo przeznaczone jest wsparcie i kto go udziela: 

→ Pożyczkę może otrzymać każdy mikroprzedsiębiorca.  

→ Nie jest konieczne wykazywanie spadku obrotów.  

→ Możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 5000 zł. Okres spłaty 

wyniesie do 12 miesięcy i rozpocznie się po 3-miesięcznym okresie karencji, po jej 

udzieleniu. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 

mikroprzedsiębiorcy może być umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten 

przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu 

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

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu 

zatrudnienia. 

→ Pożyczki udziela starosta przez Powiatowy urząd pracy.  

 

Wnioski 

→ Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru. Niektóre PUP (np. PUP we Wrocławiu) 

już rozpoczęły nabory, więc należy śledzić stronę właściwego dla siebie PUP. 

→ Wniosek jest dostępny na stronie Ministerstwa. Możliwe będzie złożenie go przez stronę 

właściwego PUP lub przez portal praca.gov.pl.  

 

Gwarancje i poręczenia BGK 

→ Ustawa antykryzysowa daje możliwość Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielania we 

własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych 

przez przedsiębiorców. Przeznaczeniem kredytu winno być zapewnienie płynności 

finansowej. Zgodnie z ustawą antykryzysową BGK może udzielić poręczenia lub gwarancji 

do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu. Poręczenie może stanowić pomoc publiczną.  

→ Co istotne – brak jest dalszych wymogów dla udzielenia poręczenia. W przypadku, gdy 

bank-kredytodawca oczekuje dodatkowych zabezpieczeń warto zwrócić się do BGK z 

pytaniem o możliwość poręczenia lub gwarancji.  

 

Ocena zdolności kredytowej 

→ Przy wprowadzaniu zmian do umów kredytu lub pożyczki Banki uzyskały możliwość oceny 

zdolności kredytowej kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, będącego: 

▪ mikroprzedsiębiorcą, 

▪ małym przedsiębiorcą, 

▪ średnim przedsiębiorcą 

– według stanu na dzień nie wcześniejszy, niż 30 września 2019 r.  

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/11929408-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy
https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905424/wniosek_pozyczka.docx/9560d0de-0e9d-41e6-b4e5-9c29cc7daeb6?t=1585719197561
file:///d:/Users/HP/Desktop/INFORMATOR/praca.gov.pl
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→ Oznacza to, że jeśli po tym dniu sytuacja finansowa kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy 

uległaby pogorszeniu i miałoby to wpływ na odmowę np. przedłużenia finansowania lub 

zmianę jego warunków na korzyść klienta banku – sam bank może skorzystać z oceny 

zdolności kredytowej we wcześniejszym okresie, a więc nie będzie zmuszony np. do odmowy 

finansowania lub zmiany warunków na mniej korzystne.  
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PRAWO PRACY, BHP, CUDZOZIEMCY I NIEPEŁNOSPRAWNI 
 

Możliwości uelastycznienia czasu pracy 

→ Pracodawca dotknięty skutkami rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 ma możliwość: 

▪ ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w 

miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) – w takiej sytuacji 

pracownikowi będzie przysługiwał równoważny okres odpoczynku, udzielony przez 

pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni;  

▪ ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin 

(w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin); 

▪ zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w 

którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy – 

bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy 

(podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1- miesięcznego okresu, z możliwością 

przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie); 

▪ zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w 

zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu; 

 

→ Skorzystanie z powyższych rozwiązań jest możliwe pod warunkiem: 

▪ spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; 

▪ nie zaleganiu 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.; 

 

→ Spadek obrotów oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług, alternatywnie dla jednego 

z poniższych wariantów: 

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

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do 

łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego lub;  

▪ nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

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

dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;  

→ W każdym z powyższych wariantów za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 

w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 

miesiąca kalendarzowego; 
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→ Zmianę warunków zatrudnienia, w tym zmiana systemu czasu pracy, pracodawca 

wprowadza na podstawie porozumienia z: 

▪ organizacjami związkowymi, lub jeżeli takie nie funkcjonują u pracodawcy, 

▪ przedstawicielem pracowników (wybranym aktualnie lub gdy nie ma takiej możliwości 

z powodu COVID-19, wybranym uprzednio do innych celów); 

→ Pracodawca ma obowiązek przekazania kopii porozumienia okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. 

 

Rozwiązania dla infrastruktury krytycznej 

→ Dla pracowników infrastruktury krytycznej wprowadzono dodatkowe możliwości, 

pozwalające na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa; 

→ Infrastruktura krytyczna to ta związana z zaopatrzeniem w energię, wodę, transport, 

składowanie produktów niebezpiecznych, utrzymanie sieci teleinformatycznych oraz inne 

podmioty niezbędne dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej, 

podmiotów zapewniających funkcjonowanie stacji paliw, inne podmioty wskazane 

indywidualnie; 

→ Na czas stanu epidemii pracodawca taki może: 

▪ zmienić system lub rozkład czasu pracy; 

▪ polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych; 

▪ odmówić udzielenia urlopu, przesunąć jego termin i odwołać pracownika z urlopu; 

→ Zmiany można wprowadzić w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania pracodawcy; 

 

Przestojowe i obniżenie wymiaru czasu pracy 

→ Pracodawca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o:  

▪ przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy; 

▪ o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19;  

(więcej o wskazanych świadczeniach w części I informatora); 

→ Wynagrodzenie przestojowe - przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i uprawniony do wskazanych wyżej 

świadczeń, w okresie przestoju ekonomicznego pracodawca może wypłacić 

pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – wynagrodzenie jest dofinansowania ze 

środków FGŚP; 

→ Obniżenie wymiaru czasu pracy - przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i uprawniony do wskazanych wyżej 

świadczeń, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 
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zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę; 

→ Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy pracodawca wprowadza na podstawie porozumienia z: 

▪ organizacjami związkowymi, lub jeżeli takie nie funkcjonują u pracodawcy, 

▪ przedstawicielem pracowników (wybranym aktualnie lub gdy nie ma takiej możliwości 

z powodu COVID-19, wybranym uprzednio do innych celów); 

→ Porozumienie musi określać co najmniej: 

▪ grupy zawodowe objęte przestojem lub obniżeniem wymiaru czasu pracy; 

▪ obniżony wymiar czasu pracy; 

▪ okres przez jaki obowiązują wprowadzone rozwiązania; 

→ Do porozumienia nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy o wypowiedzeniu 

pracownikowi warunków pracy i płacy, w tym w szczególności: 

▪ porozumienie może wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez stosowania 

okresów wypowiedzenia warunków pracy; 

▪ pracownik nie może odmówić przyjęcia podpisanego porozumienia; 

→ Pracodawca ma obowiązek przekazania kopii porozumienia okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. 

 

Zwolnienie z obowiązku pracy młodocianych pracowników  

→ W okresie zamknięcia szkół, pracodawcy mają obowiązek zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy młodocianych pracowników zatrudnionym w celu przygotowania 

zawodowego, z zachowaniem prawa do refundacji za wypłacone wynagrodzenie;  

 

Zmiany terminów badań lekarskich 

→ Zawieszony został obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich dla 

pracowników – badania należy przeprowadzić w terminie 60 dni od odwołania stanu 

epidemii; 

→ Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i 

kontrolnych, ale w razie konieczności, orzeczenie może wydać inny lekarz, normalnie do 

tego nieuprawniony – orzeczenie takie traci moc po upływie 30 dni od odwołania stanu 

epidemii; 

→ Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 

lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie 

dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, dotyczy to również badań lekarskich wymaganych przepisami szczególnymi 

i badań  psychologicznych. 
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Wydłużenie terminów na PPK 

→ Termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty 

zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych zostały przesunięte o 6 miesięcy. Nowymi 

terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 

listopada 2020 r. Terminy te zostaną jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi 

w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK w kolejnej 

fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych. 

 

Wydłużenia ważności zezwoleń na pracę 

→ Wydłużeniu uległy okresy ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o 

przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie 

dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu epidemii i kolejnych 30 

dni od odwołania tego stanu; 

→ Analogicznemu wydłużeniu ulegają okresy pracy określone w oświadczeniu o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

→ W przypadku wskazanego przedłużenia ważności zezwolenia na pracę, wniosek o dalsze 

zezwolenie na pracę składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu 

ważności zezwolenia na pracę i nie później niż w ostatnim dniu wydłużonego okresu 

ważności.  

 

Wydłużenie terminów dot. zezwoleń dla cudzoziemców oraz wiz krajowych i kart pobytu 

→ Wydłużeniu uległy terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, 

przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten 

wypadałby w okresie stanu epidemii, na czas stanu epidemii i kolejnych 30 dni od 

odwołania tego stanu – nie wymaga to umieszczania nowej naklejki wizowej; 

→ Analogicznemu wydłużeniu ulegają zezwolenia na pobyt czasowy; 

 

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

→ Poszerzono katalog składników kosztów płacy o obowiązkowe składki na Fundusz 

Solidarnościowy (oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 

przed zmianą nazwy na Fundusz Solidarnościowy). Obowiązek ich opłacania przez 

pracodawców nałożyła ustawa o Funduszu Solidarnościowym; 

→ Zwiększono kwoty bazowe dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych: 

▪ z kwoty 1800 zł do kwoty 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

▪ z kwoty 1125 zł do kwoty 1200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

▪ wrosły również dodatki do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach.  

→ Wprowadzono okresowe rozwiązania dotyczącego możliwości dysponowania 

środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego 
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funduszu aktywności i zwrotami na te fundusze (do 20% środków tych funduszy), tak 

by bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, a także inne wydatki niezbędne do 

zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym do 

zapewnienia ciągłości działalności dysponenta). Warunkiem dysponowania 

przedmiotowymi środkami jest uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O zgodę należy wystąpić w terminie do ostatniego 

dnia 5 miesiąca od dnia odwołania stanu epidemii.  

→ Wyłączono stosowanie następujących przepisów omawianej ustawy, na skutek czego: 

▪ nie nalicza się opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu zapłaty należności lub 

zaległości na PFRON lub rozłożenie ich na raty; 

▪ nie nakłada się grzywny za niezłożenie deklaracji miesięcznych i rocznych o jakich mowa 

w art. 49 ust. 2 omawianej ustawy; 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE I CHOROBOWE 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

→ W związku zamknięciem szkół ,żłobków, przedszkoli i innych placówek, przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 

ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni; 

→ Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego; 

→ Zasiłek ten będzie przysługiwał również: 

▪ ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

albo orzeczeniem o niepełnosprawności; 

▪ ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, w przypadku 

zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, 

warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym 

charakterze; 

▪ osobom sprawującym opiekę nad wskazanymi wyżej osobami w związku zamknięciem 

ośrodków opiekuńczych i oświatowych, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. 

→ Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie może być łączony 

z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym 

członkiem rodziny; 

→ Rada Ministrów w formie rozporządzenia może wydłużyć okres 14 dni pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego; 

→ Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku niemożności sprawowania opieki 

przez nianię lub dziennego opiekuna. Osoby te zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 sprawują, obok żłobka i klubu dziecięcego, opiekę nad najmłodszymi dziećmi; 

 

Kwarantanna i uprawnienie do zasiłku chorobowego 

→ Obowiązkowa kwarantanna (również te nałożone po 14 marca 2020 r., czyli przed wejście 

przepisów w życie) została uznana jako niezdolność do pracy uprawniająca do 

otrzymania zasiłku chorobowego,  

→ Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, osoba przekraczająca od dnia 15 marca 

2020 r. granicę państwową, jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę, bez 

konieczności wydawania decyzji przez sanepid; 
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PRAWO HANDLOWE 
(podstawa prawna 1 – 3: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub 

organu sprawozdań lub informacji; Dz. U. z 2020, poz. 570).  

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych i z działalności. Inne obowiązki sprawozdawcze 

 

W zakresie rachunkowości przesunięte zostają następujące terminy: 

→ termin zamknięcia ksiąg rachunkowych został przesunięty o 3 miesiące (tj. z 31 marca na 30 

czerwca 2020 r.) – przy czym oczywiście niezmiennie zamyka je się według stanu na dzień  

31 grudnia 2019 r.; 

→ termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald z księgi głównej za rok obrotowy 2019 został 

przesunięty o dodatkowe 90 dni (na 175. zamiast na 85. dzień po zamknięciu ksiąg 

rachunkowych na koniec roku); 

→ termin sporządzenia tzw. sprawozdania niefinansowego zostaje przedłużony o 2 miesiące (z 

6 na 8 miesiąc po dniu bilansowym); 

→ termin sporządzenia sprawozdania finansowego (a także skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jednostki dominującej) zostaje przedłużony o trzy miesiące 

(z 3 na 6 miesiąc po dniu bilansowym, a więc dla zdecydowanej większości podmiotów 

sprawozdanie będzie mogło być sporządzone nie do 31 marca, a do 30 czerwca 2020 r.); 

→ termin sporządzenia sprawozdania z działalności zostaje przedłużony o trzy miesiące 

(z 3 na 6 miesiąc po dniu bilansowym, a więc dla zdecydowanej większości podmiotów 

sprawozdanie będzie mogło być sporządzone nie do 31 marca, a do 30 czerwca 2020 r.); 

→ podobnie o 3 miesiące zostają przedłużone pozostałe terminy sprawozdawcze: 

sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania i skonsolidowanego 

sprawozdania z płatności, sprawozdania niefinansowego grupy kapitałowej (dla większości 

podmiotów również z 31 marca na 30 czerwca 2020 r.).  

 

Zatwierdzenie sprawozdań i złożenie sprawozdań w rejestrze 

→ W ślad za przesunięciem terminów sprawozdawczych przesunięty został także termin 

zatwierdzenia tych sprawozdań o trzy miesiące (z 6 na 9 miesiąc po dniu bilansowym). 

Oznacza to, że zebranie wspólników (w spółkach osobowych), zwyczajne zgromadzenia 

wspólników czy walne zgromadzenia (w spółkach kapitałowych), a także zebrania członków 

stowarzyszeń będą mogły odbyć się w terminie do 30 września 2020 r.  

→ Co prawda nie wprowadzono stosownej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, ale 

wydaje się że wyraźne odstępstwo od przepisu art. 53 ustawy o rachunkowości będzie tu 

całkowicie wystarczającą podstawą prawną.  

→ Standardowy pozostaje termin zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium 

Dokumentów Finansowych (dawniej – złożenie do KRS) poprzez system RDF. Termin ten 

wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający (np. zwyczajne 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
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zgromadzenie wspólników, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy) 

sprawozdań i podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia straty. 

→ Oznacza to, że w roku 2020 jeśli dana jednostka (np. sp. z o.o.) zdecyduje się na odbycie 

zgromadzenia w ostatnim możliwym, wynikającym z przesunięcia terminów dniu (tj. w dniu 

30 września 2020 r.), to będzie miała czas nawet do 15 października na złożenie dokumentów 

w RDF.  

 

Nowe zasady odbywania zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy  

→ Ustawa antykryzysowa przewiduje możliwość odbywania zgromadzeń wspólników i 

walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Rada nadzorcza (lub wspólnicy w przypadku jej braku) 

zyskała uprawnienie do uchwalenia regulaminu takiego zgromadzenia. Wymagane jest 

zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie głosu tak 

osobiście, jak i przez pełnomocnika. Protokół winien odnotowywać sposób uczestnictwa w 

zgromadzeniu przez poszczególnych członków.  

→ Odbycie zgromadzeń w nowy sposób nie wymaga zmiany umowy spółki.  

→ Istnieje także możliwość skorzystania z nowych przepisów względem zgromadzeń już 

zwołanych (zwołujący musi poinformować o nowym sposobie jego odbycia najpóźniej na 4 

dni przed odbyciem zgromadzenia).  

→ Zmiany nie dotyczyły niedawno wprowadzonej do polskiego systemu spółek prostej spółki 

akcyjnej, gdyż jej konstrukcja od samego początku przewidywała już taką możliwość.  

 

Posiedzenia zarządów i rad nadzorczych poprzez telekonferencję 

→ Odpowiednio do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych także przepisy, pozwalające na odbywanie 

posiedzeń zarządów i rad nadzorczych poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość.  

→ Odbycie posiedzeń w nowy sposób nie wymaga zmiany umowy spółki.  

 

Przesunięcie terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

→ Przedłużony o 3 miesiące został termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych, przewidziany dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 

października 2019 r. Pierwotny termin miał upłynąć 13 kwietnia 2020 r. Obecnie został on 

przedłużony do 31 lipca 2020 r.  

→ Co istotne – wszystkie nowopowstające spółki handlowe, podlegające wpisowi do KRS, 

niezmiennie mają obowiązek wpisu do CRBR w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Termin na 

wpis zmiany informacji również nie ulega zmianie i wynosi wciąż 7 dni od zajścia tej zmiany.  

→ Wpisy w CRBR dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę 

Ministerstwa Finansów. Do złożenia podpisu wymagany jest bezpieczny kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub podpis zaufany (ePUAP).  

  

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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PRAWO CYWILNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

Najem powierzchni w obiekcie handlowym  

→ Zmiana dotyczy wszystkich objętych zakazem prowadzenia działalności wynajmujących 

powierzchnię w obiektach handlowych, w tym np. lokale czy tzw. wyspy; 

→ W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron 

umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania 

do używania powierzchni handlowej (umowy); 

→ Od dnia zniesienia zakazu: 

▪ uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć 

udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia 

obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania 

zakazu przedłużony o sześć miesięcy;  

▪ oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu; 

→ Powyższe ostanowienia nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których 

wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. 

 

Zmiany w zakresie ochrony najemców  

 

→ Do dnia 30 czerwca 2020 r. przedłużeniu na warunkach dotychczasowych ulegają umowy 

najmu: 

▪ w przypadku gdy czas obowiązywania umowy upływa po dniu 31 marca 2020 r. a przed 

dniem 30 czerwca 2020r., 

▪ w przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez 

wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu 

nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

 

Przedłużenie umowy najmu 

→ W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega 

przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych; 

→ Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy; 

→ Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na 

warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu 

upływu czasu obowiązywania tej umowy; 
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→ Przedłużenia umowy najmu nie stosuje się:  

▪ do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu 

lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

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

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw albo przez cały czas 

obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, 

jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających 

dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą: 

▫ czynszu lub 

▫ innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub 

▫ opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych 

– za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych 

zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden 

miesiąc; 

▪ jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w 

sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub 

zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód; 

▪ jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo 

oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej 

zgody wynajmującego; 

▪ do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 

mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten 

spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z 

przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu. 

 

Wypowiedzenie umowy najmu 

→ W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez 

wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu 

nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym 

dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do 

dnia 30 czerwca 2020 r.; 

→ Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli 

najemcy; 

→ Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 

czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego 

terminu; 

→ Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości 

czynszu.  
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→ Możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego:  

▪ przez właściciela, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca 

kalendarzowego, jeżeli lokator: 

▫ pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową 

lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do 

powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania 

przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko 

porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub  

▫ jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za 

trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego 

terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 

▫ wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 

wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub 

▫ używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 

remontu budynku. 

▪ najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, 

położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki 

przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego 

niezależnych używać tego lokalu. 

 

→ Możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż 

mieszkalne w związku z: 

▫ z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa 

dotyczących sposobu używa tego lokalu lub 

▫ koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal. 

 

Umowy w sprawie zamówień publicznych 

 

Obowiązki informacyjne 

→ Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 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 potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

▪ nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

▪ decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 
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▪ poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a obowiązujących zarówno 

organy administracji rządowej jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców; 

▪ wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

▪ okoliczności, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

→ Strona umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji wraz z dokumentami, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 

wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona 

umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania; 

→ Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy; 

 

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego 

→ Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonać zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (o której 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 

w szczególności przez: 

▪ zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, 

▪ czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 

▪ zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

▪ zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 

→ Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację wykonawcy, co nie dotyczy możliwości zmiany terminu wykonania 

umowy, zmiany sposobu wykonywania dostawy lub zmiany zakresu świadczenia, wówczas 

do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogące mieć wpływ na wykonanie tej umowy, nie mogą stanowić 

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy; 

→ Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość; 
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→ Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 

jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania 

umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 

sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń; 

→ W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej 

umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

→ Przepisy odnoszące się do stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19  

mogą mieć wpływ lub wpływają na należyte wykonanie umowy  oraz  możliwości 

uzgodnienia odpowiedniej zmiany umowy o zlecenie publiczne, stosuje się do umowy 

zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

→ Strona umowy, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

 

Przepisy karne 

→ Nie popełnia przestępstwa nadużycia zaufania, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy  

Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy należności powstałych 

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, lub 

zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

→ Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy Kodeks 

spółek handlowych nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji 

rewizyjnej, likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy należności 

powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

→ Nie popełnia przestępstwa, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne 

dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie 

przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń 

nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie 

zagrożone. 
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Wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych 

→ Nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych: 

▪ do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub 

wypłatą świadczenia postojowego; 

▪ do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jeżeli 

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego; 

▪ do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz 

Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, związanych z realizacją: 

▫ zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 

na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów 

rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 

▫ zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy 

 

Organizacja działania organów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni 

→ Zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, 

oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie, 

wprowadzają możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków 

komunikowania się na odległość.  

→ Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady 

nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej 

uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość; 

→ Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu. Uchwała może być również wynikiem 

głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 

→ Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów oraz sposób i warunki podejmowania 

uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów. 

 

Usługi turystyczne i umowy o organizację wydarzenia 

→ Ustawa przewiduje możliwość rozwiązania lub odstąpienia od umowy o udział w 

imprezie turystycznej, jeżeli czynność ta pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem 

epidemii wirusa SARS-CoV-2; 

▪ podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed 

rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku 

wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu 

docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację 

imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może 

żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez 

odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie; 
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▪ organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i 

dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, 

bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: nie może zrealizować 

umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i 

nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział 

w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej; 

→ Ustawa przewiduje możliwość rozwiązania umowy o udział w wydarzeniu związanym z 

organizacją wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i 

sportową, wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, jeżeli czynność ta pozostaje w 

bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 

→ Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 

dni od dnia  

▪ powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub  

▪ powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki; 

▪ skutecznego rozwiązania umowy o organizację wydarzenia. 

→ Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku: 

▪ wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora vouchera 

do realizacji na poczet przyszłych imprez w ciągu roku od dnia, w którym miała się 

odbyć impreza; 

▪ wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji 

dotychczasowej umowy; 

▪ środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne 

podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki. 

→ Przepisy dot. organizacji wydarzenia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika 

świadczącego usługi hotelarskie (agroturystyki). 

→ UWAGA! Przepisy dotyczące możliwości rozwiązania lub odstąpienia od umowy o udział 

w imprezie turystycznej znajdują zastosowanie do stanów faktycznych zaistniałych w 

okresie od dnia 13 marca 2020 r.  
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PRAWO BUDOWLANE I ADMINISTRACYJNE 
 

Interwencyjne wykonywanie robót budowlanych 

→ W zakresie w jakim prace projektowe, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, rozbiórka 

lub zmiana sposobu użytkowania obiektu są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19, specustawa na okres 180 dni liczonych od dnia 31 marca 2020r. 

wyłącza stosowanie przepisów: 

▪ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.),  

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

(Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz wskazanych w niej aktów planistycznych,  

▪ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 282),  

▪ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłącznie w przypadku 

wystąpienia konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych) 

 

→ W tym okresie, w zastępstwie dotychczas obowiązujących procedur, na inwestora nałożony 

został obowiązek niezwłocznego poinformowania organu administracji 

architektoniczno-budowlanej o wykonywanych robotach budowlanych lub o zmianie 

sposobu użytkowania obiektu,  w której to informacji należy wskazać: 

▪ rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – 

w przypadku prowadzenia robót budowlanych; 

▪ dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

– w przypadku zmiany sposobu użytkowania. 

→ Przywołany powyżej obowiązek informacyjny obciąża inwestora również wtedy gdy roboty 

budowlane albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego dokonane  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nastąpiły jeszcze przed dniem wejściem  

w życie specustawy. 

→ W wypadku robót budowlanych, których rozpoczęcie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, inwestor zobligowany jest zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad 

robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

→ Przepisy specustawy przewidują również, że organ administracji architektoniczno-

budowlanej może w trybie natychmiastowym nakazać inwestorowi wprowadzenie 

dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli uzna, że prowadzenie robót budowlanych w 

dotychczasowy sposób zagraża życiu lub zdrowiu ludzi.  

 

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym.  

→ Ustawodawca wprowadza do ustawy nowy przepis dodając art. 68a, który w przypadku 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pozwala w 2020r. na 

odroczyć na wniosek eksploatującego urządzenie termin wykonania badań technicznych i 

zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż dalsze 6 miesięcy. 

Wniosek taki może zostać złożony pisemnie lub za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na dalszą eksploatację 

na warunkach następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

→ Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 65) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 139) zarówno opłatę 

roczną z tytułu użytkowania wieczystego jak i opłatę roczną z tytułu przekształcenia należy 

uiścić do dnia 31 marca każdego roku. 

→ Z uwagi na występujące obecnie szczególne okoliczności i chcąc uniknąć sytuacji, w której 

wobec zbliżającego się terminu wnoszenia opłat, doszłoby do wzmożonego napływu 

interesantów do urzędów przyjmujących opłaty, ustawodawca zdecydował się wydłużyć w 

2020 r. termin wnoszenia ww. opłat do dnia 30 czerwca. W ustawie przewidziano również, 

że w zależności od rozwoju sytuacji termin ten może zostać ponownie przedłużony, tym 

razem już aktem niższej rangi tj. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

Zmiany w zakresie umarzania, odraczania terminów i rozkładania na raty cywilnoprawnych 

należności pieniężnych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

 

Należności pieniężne przypadające na rzecz Skarbu Państwa 

→ Cywilnoprawne należności pieniężne jakie właściwy miejscowo starosta uzyskuje z tytułu 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa tj. z tytułu oddania nieruchomości  

w najem, dzierżawę lub użytkowanie, a przypadające za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane albo ich spłata może być 

odraczana w czasie lub rozkładana na raty. Co istotne, decyzje w tej materii autonomicznie 

podejmuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z 

zakresu administracji rządowej. Decyzja może zostać wydana wyłącznie na wniosek 

podmiotu którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19. 

Odstąpienie od dochodzenia tych należności mocą specustawy możliwe jest bez zgody 

wojewody i ograniczeń kwotowych przewidzianych ustawą o gospodarce 

nieruchomościami.  

→ Także minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w odniesieniu do nieruchomości którymi gospodaruje, 

będzie mógł na analogicznych zasadach odstąpić lub wyrazić zgodę na odstąpienie, od 

dochodzenia należności przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii; 

→ Ulgi o których mowa powyżej, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 

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

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19. 
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Należności pieniężne przypadające jednostkom samorządu terytorialnego 

→ Zgodnie z wprowadzonymi specustawą regulacjami, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego otrzymał uprawnienie do wydania uchwały na mocy której 

odstąpi od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do 

podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Katalog podmiotów, 

którym taka forma pomocy może zostać przyznana jest otwarty, a jedynym narzuconym 

ustawowo warunkiem rozpatrzenia indywidualnej sprawy jest złożenie przez 

zainteresowanego wniosku o odstąpienie od dochodzenia ww. należności. Co istotne, 

to samorządom pozostawiono ustalenie bardziej precyzyjnych wytycznych, w tym w 

zakresie wartości należności których odstąpienie może dotyczyć.  

→ Niemniej jednak do czasu uchwalenia stosownych aktów kolegialnych wyłączną 

kompetencją do odstąpienia od dochodzenia należności dysponuje wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. 

 

→ W zakresie autonomicznych uprawnień samorządów pozostaje również doprecyzowanie 

zasad umarzania, prolongaty terminów lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających 

za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii jednostce samorządu 

terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.  

→ Również w tej kwestii do czasu uchwalenia stosownych aktów kolegialnych wyłączną 

kompetencję do udzielania ulg będzie miał wójt, burmistrz, prezydenta miasta, zarząd 

powiatu albo zarząd województwa; 

 

→ Należy mieć na uwadze, że wskazane wyżej ulgi, w przypadku udzielenia ich 

przedsiębiorcy, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19. 

 

→ Rada gminy autonomicznie, w drodze stosownej uchwały, zadecyduje również czy czasowo 

zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa narzuca jednak 

organowi stanowiącemu gminy, że zwolnienie to może objąć jedynie wskazane w uchwale 

grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Tym, 

wskazanym w uchwale, grupom przedsiębiorców rada gminy może również przedłużyć 

terminy płatności rat podatku od nieruchomości, z wymagalnych w kwietniu, maju i 

czerwcu 2020 r., na późniejszy okres, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.  
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→ Wsparcie to stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 

w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 

I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 

 

Informatyzacja działalności administracji publicznej 

→ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, kluczowym zaleceniem jest, aby każdy z nas 

pozostał w swoim miejscu zamieszkania, szczególnego znaczenia nabierają zatem wszelkie 

rozwiązania pozwalające na zdalne załatwienie tzw. spraw urzędowych. Korzystanie z usług 

e-administracji wymaga jednak od interesantów posługiwania się określonymi środkami 

identyfikacji elektronicznej jak np. profil zaufany e-PUAP. Co do zasady jego założenie 

wymaga przynajmniej jednej wizyty w urzędzie - celem uwierzytelnienia. Pozytywnie zatem 

nalży ocenić fakt, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego ustawodawca umożliwił 

osobom które nadal nie posiadają w pełni uwierzytelnionego profilu wydanie 

„tymczasowego profilu zaufanego”. Będzie on wydawany w usłudze online, a więc 

umożliwiającej aktywowanie go bez konieczności wychodzenia z domu. Co do zasady okres 

ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosił będzie 3 miesiące ale ustawa przewiduje 

możliwość jego wydłużenia.   

→ Procedura weryfikacji tożsamości wnioskodawcy ma zostać przeprowadzona w pełni 

zdalnie tj. w drodze wideoidentyfikacji wnioskodawcy polegającej na: 

▪ porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie 

rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego 

wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, oraz 

▪ weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu 

wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 

transmisji audiowizualnej, oraz 

▪ w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy 

wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach 

publicznych lub w systemach teleinformatycznych,  

→ Nagranie audiowizualne z transmisji, o której mowa powyżej będzie przechowywane przez 

okres 20 lat. 

→ Pozytywnie należy również odnieść się do zmian wewnętrznej organizacji administracji 

publicznej, która musiała dostosować się do wymogów stanu zagrożenia epidemicznego. W 

wyniku stosownych zmian przepisów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, 

w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w 

regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy 

działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym 

uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Taki tryb przeprowadzenia obrad 

zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi . 
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Zasady handlu w niedzielę 

→ W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po 

ich odwołaniu zawieszony zostaje zakaz handlu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 

2019 r. poz. 466). Zmiana ta dotyczy jednak tylko czynności w zakresie rozładowywania, 

przyjmowania i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, co ma na celu zapewnienie 

placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania i ekspozycji towarów oraz 

zwiększenia rotacji pracowników tak aby zmniejszając liczebność obsługi zapewnić 

maksymalną dostępność towarów.  

→ Zwolnienie to nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.  

 

Wprowadzenie dodatkowych administracyjnych kar pieniężnych 

 

Specustawa wprowadza administracyjne kary pieniężne w czterech obszarach: 

 

→ w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania cen lub marż wyższych niż 

maksymalne ustalone zgodnie z obwieszczeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia. 

→ jej istotne elementy to: 

▪ obowiązuje wyłącznie w zakresie: produktów leczniczych, wyrobów medycznych i 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, które mogą być wykorzystane w 

przeciwdziałaniu COVID-19,  

▪ karę nakłada: Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno- Spożywczych, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa, w drodze decyzji 

administracyjnej, której może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

▪ wysokość kary: od 5 000 do 5 000 000 zł; 

▪ termin zapłaty: 7 dni od dnia w którym decyzja nakładająca karę stała się ostateczna.  

 

→ w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca, choćby nieumyślnie:  

▪ dopuszczają się wielokrotnego naruszenia przepisów zakazujących stosowania  

w obrocie cen i marż wyższych niż maksymalne, w odniesieniu do wielu towarów lub 

usług na dużą skalę, albo  

▪ nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKIK lub udzielił informacji 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd albo uniemożliwia lub utrudnia 

Prezesowi UOKIK rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli. 

→ jej istotne elementy to:  

▪ jest nakładana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)  

w drodze decyzji administracyjnej wydanej w trybie właściwym do nakładania kar 

pieniężnych za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

▪ wysokość kary to: w pierwszym wskazanym powyżej przypadku naruszenia kara może 

wynieść do 10 % obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary; w wypadku drugiego wskazanego powyżej 
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naruszenia kara może wynieść do 5 % obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w 

roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary ale nie więcej niż 50 000 000 zł; 

 

→ w razie stwierdzenia naruszenia czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania 

określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, ustanowionego  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19,  

w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi.  

→ jej istotne elementy to:  

▪ karę nakłada: wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, 

▪ kwota kary: do 1 000 000 zł, a w przypadku jeżeli wartość przedmiotów lub produktów 

przekracza 1 000 000 zł, w wysokości dwukrotności tej wartości. 

▪ od decyzji służy odwołanie do ministra zdrowia.  

 

→ w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego 

przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa. 

→ jej istotne elementy to: 

▪ karę nakłada: państwowy powiatowy inspektor sanitarny w drodze decyzji 

administracyjnej,  

▪ wysokość kary: do 30 000 zł 

 

→ Środki finansowe pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód 

budżetu państwa. 

 

Zmiany w zakresie opłat audiowizualnych i abonamentowych 

→ Specustawa przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, 

od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie :  

▪ wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi wynikających z umów o korzystanie z utworów (m.in. ZAiKS, 

ZPAF,SAWP) 

▪ opłat abonamentowych RTV 

→ Warunkiem skorzystania z wstrzymania poboru ww. wynagrodzeń i opłat, są: 

▪ świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w 

miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub 

przedmiotami praw pokrewnych; 

▪ bycie płatnikiem ww. wynagrodzeń i opłat,  

▪ uiszczenie wynagrodzeń i opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 

marca 2020 r. 
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Wykonywanie przewozów drogowych regularnych 

→ Ustawa o transporcie drogowym nakłada na przedsiębiorcę wykonującego przewozy 

drogowe szereg obowiązków, które musi spełnić aby uzyskać stosowne zezwolenie.  

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności ustawodawca wprowadza jednak specustawą regulacje, 

która wyłącza stosowanie warunków określonych wydanym przedsiębiorcy 

transportowemu zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów 

regularnych specjalnych, w przypadku: 

▪ konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

▪ braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

→ Przewoźnicy drogowi będą mogli zatem zaprzestać wykonywania przewozów na 

określonych liniach bądź wykonywać je niezgodnie z rozkładem jazdy, jeżeli będzie to 

uzasadnione przedstawionymi powyżej przesłankami, bez obawy, że nałożona zostanie na 

nich z tego tytułu kara pieniężna. W takich przypadkach nieprzestrzeganie warunków 

określonych w zezwoleniu, nie będzie stanowiło także podstawy do odmowy udzielenia 

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych 

specjalnych, ich zmiany bądź cofnięcia. 

 

Wydłużenie terminu na składanie oświadczeń majątkowych 

→ Osoby, które na mocy odrębnych przepisów są zobowiązane do złożenia oświadczenia o 

stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 

mogą to zrobić w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Uchwalona zmiana pozwoli na 

dopełnienie obowiązku ustawowego osobom, które np. z uwagi na odbywanie  

kwarantanny, nie były w stanie terminowo złożyć oświadczenia majątkowego. Składający 

oświadczenie powinien jednak uprawdopodobnić zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających dochowanie terminu. 
 

Dodatkowe uprawnienia Policji 

→ Celem umożliwienia prowadzenia przymusowej hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego umożliwiono funkcjonariuszom Policji wykonywanie ich ustawowych 

uprawnień zarówno wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę 

zakaźną jak i w stosunku do osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami 

chorymi i które podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu; 

→ Nowe uprawnienia policjantów nie będą jednak obejmowały czynności kontroli operacyjnej 

(np. niejawne uzyskiwanie i utrwalanie obrazu i dźwięku), czynności operacyjno – 

rozpoznawczych (np. próba przekupstwa urzędnika) oraz niejawnego nadzoru (np. 

obserwacja osoby).  

→ Jednocześnie przewidziano obowiązek usunięcia lub zniszczenia wszystkich informacji, w 

tym danych osobowych, uzyskanych w trakcie realizacji tych czynności w terminie jednego 

miesiąca po upływie obowiązywania specustawy; 
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Zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń 

→ Ustawodawca wraz z treścią art. 65a wprowadza do kodeksu wykroczeń nowy czyn 

zabroniony stanowiący wykroczenie, które polega na uniemożliwianiu lub istotnym 

utrudnianiu wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariusza Policji lub Straży 

Granicznej poprzez niestosowanie się do wydawanych przez funkcjonariusza poleceń. 

→ Pełna treść przepisu: art. 65a. Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez 

funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego 

zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega 

karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

 

Zmiany w ustawie – Kodeks karny  

→ Ustawodawca nadając nowe brzmienie art. 161 kodeksu karnego wprowadza również nową 

formę kwalifikowaną czynu zabronionego wskazanego w § 2 tego przepisu, a polegającą na 

świadomym narażeniu na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 

nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu wielu osób. 

→ Pełna treść przepisu: art. 161.  

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie 

zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 

nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką 

chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Zmiany w ustawie – Kodeks wyborczy 

→ Dodano nowe regulacje, w ramach których wprowadza się głosowanie korespondencyjne.  

→ Głosować korespondencyjnie może również wyborca podlegający w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. Głosowanie korespondencyjne jest 

wyłączone w przypadku głosowania m.in. w obwodach utworzonych za granicą, a także w 

przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania; 

→ Główny Inspektor Sanitarny przekazuje informację o wyborcach podlegających w dniu 

głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

właściwemu urzędnikowi wyborczemu, za pośrednictwem obsługującej go gminy; 

→ Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet 

wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty, którą zakleja, 

a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej i przesyła ją do właściwej obwodowej 

komisji wyborczej, z wyjątkiem wyborcy podlegającemu w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, który kopertę zwrotną przekazuje 

przedstawicielowi operatora pocztowego. 
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POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE 
 

Terminy materialne 

→ Wstrzymaniu i zawieszeniu ulegają terminy materialne: 

▪ 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. 

→ Zmiana terminów obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

→ Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności 

wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten 

zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla 

interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 

W takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie. 

→ Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania 

rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne. 

 

Terminy procesowe 

→ Wstrzymaniu i zawieszeniu ulegają terminy procesowe i sądowe w: 

▪ postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych, 

▪ postępowaniach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia, 

▪ postępowaniach administracyjnych, 

▪ postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, 

▪ innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, 

▪ postępowaniach administracyjnych na: 

▫ milczące załatwienie sprawy, 

▫ w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, 

postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika 

postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres 

praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, 

▫ wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z 

wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w Ordynacji podatkowej. 
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→ Organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą 

żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną; 

→ Nie ulega wstrzymaniu i zawieszeniu bieg terminów w postępowaniach sądowych 

zaliczonych do spraw pilnych, w niektórych postępowaniach sądowoadministracyjnych, jak 

również bieg terminów przewidzianych dla kontroli i postępowań, o których mowa w 

ustawie Prawo zamówień publicznych. Prezes KIO ustali szczegółowe warunki organizacji 

pracy oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo. 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

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

opróżnienie lokalu mieszkalnego. 

 

Postępowania prowadzone w trybie pilnym 

→ Wprowadzono możliwość sprawowania przez sądy powszechne, sądy wojskowe i 

wojewódzkie sądy administracyjne 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 – 

choćby w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub 

pracowników sądu poprzez powierzenie wykonywania niecierpiących zwłoki zadań z 

zakresu wymiaru sprawiedliwości innemu sądowi i  uproszczony tryb delegowania 

sędziów do innego sądu;  

→ Sprawami pilnymi są m.in. sprawy: 

▪ w przedmiocie wniosków o tymczasowe aresztowania, w których jest stosowane 

zatrzymanie lub orzeczono środek zabezpieczający; 

▪ odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 

▪ o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

▪ wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w 

postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych; 

▪ przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której 

zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie. 

▪ sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz 

sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. 

→ Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej 

nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 

zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą 

niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości. 

→ Sąd wyznaczony pozostaje właściwy do zakończenia postępowania w danej instancji. 
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Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w administracji 

→ Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne 

postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w szczególności zakres 

terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie; 

→ W okresie wstrzymania mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego 

lub rachunku prowadzonego przez SKOK. Regulacja ma na celu przyznanie 

zobowiązanym prawa do dysponowania zajętymi środkami, np. przeznaczenie ich na pilne 

wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;  

 

Bezczynność organu 

→ Nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, 

prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub 

uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie; 

→ Organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie 

wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz 

skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa; 

→ Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych 

dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; 
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PRAWO PODATKOWE 
 

Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości 

→ Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z 

podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19; 

→ Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 

września 2020 r.; 

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej 

→ Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności 

gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej 

działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o 

kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z 

pozarolniczej działalności gospodarczej; 

→ W tym celu podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 

1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym; 

 

Świadczenia wolne od podatku 

→ Podwyższono limity zwolnień przedmiotowych (wolnych od podatku dochodowego): 

▪ z 1000 zł do 3 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg innych niż 

wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, wypłacanych z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji; 

▪ z 6 000 zł do 10 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. zapomóg otrzymanych w 

przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby 

lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), fundusze związków zawodowych lub zgodnie z 

odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra; 

▪ z 1 000 zł do 2 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. świadczeń 

rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich 

wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez 

pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w 
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przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze 

środków ZFŚS; 

▪ z 2 000 zł do 3 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. dopłat do 

zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł 

innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra; 

→ Wolne od podatku dochodowego są  także otrzymane lub postawione do dyspozycji 

podatnika w 2020 r.: 

▪ świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19; 

▪ świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 

15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19; 

→ Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu obliczenia 

podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 

2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

▪ podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy o COVID-19; 

▪ Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań 

ustawowych; 

▪ Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej; 

→ W przypadku darowizny, przekazanej: 

▪ do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

▪ w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

▪ od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny; 

 

Zaliczki i zapłata podatku 

→ W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów 

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego 

stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych 

przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na 

podatek na rachunek urzędu skarbowego, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 

czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19; 

→ Powyższe stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonujących 

świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 
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ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu praw 

autorskich i praw pokrewnych; 

→ Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z 

budynków, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, za miesiące marzec–maj 2020 r., w których 

podatnik spełniał łącznie następujące warunki: 

▪ podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19; 

▪ uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w 

stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w 

stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów; przy czym warunek ten nie 

ma zastosowania do podatników, którzy: 

▫ stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się 

przychodów; 

▫ rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14; 

▫ rozpoczęli działalność w 2020 r.; 

→ Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę 

wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej 

formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

▪ art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nie stosuje się; 

▪ w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek zaliczki należne do 

końca roku oblicza się, zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od miesiąca za który podatnik 

ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek; 

▪ przy obliczaniu zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie na 

podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

▪ o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, składanym za 2020 r.; 

 

Obliczanie podatku 

→ Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne 

okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie 

następujące warunki: 

▪ podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19; 
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▪ uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, są niższe o co 

najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a 

w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 

2019r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów; przy czym 

warunku tego nie stosuje się do podatników, którzy: 

▫ stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się 

przychodów; 

▫ rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14; 

▫ rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. 

→ Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości 

początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-

19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych w 2020 roku; 

▪ za towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 uważa się w szczególności: 

maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, 

ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk; 

→ Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-

rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do 

przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego 

podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 26e przywołanej 

ustawy stosuje się odpowiednio; 

→ Podatnicy, o których mowa w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do 

przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do 

opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy 

obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy; 

▪ wysokość zaliczek, oblicza się w następujący sposób: 

▫ pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 

r., z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

▫ zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem 

obliczonym z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od sumy 

kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 

osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie 

miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów; 
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▪ przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada 

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania 

kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o 

uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, 

licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% 

stawkę podatku; 

▪ przepisy dotyczące podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw 

własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się odpowiednio. 

 

Sprawozdania i zawiadomienia 

→ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji zmieniono na 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników prowadzących księgi rachunkowe 

sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym 

mowa w art. 45  ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

→ Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po 

upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 

1999r. – Kodeks karny skarbowy (czynny żal). W takim przypadku organ nie wszczyna 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a 

wszczęte umarza; 

→ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w 

związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na 

rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2i pkt 2 i art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu; 

 

Zmiany w ustawach  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  

 

E-faktura, nowa matryca stawek VAT, JPK 

→ Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są 

obowiązani: 

▪  wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci 

papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten 

dokument w sposób z nim uzgodniony; 

▪ dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z 

wyjątkiem paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej; 
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→ Przesunięciu uległ termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT 

wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw z 1 kwietnia 2020 r. na późniejszy, w większości 30 

czerwca lub 1 lipca 2020 r.;  

→ Przewiduje się odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja 

wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich 

podatników; 

 

Wiążąca Informacja Stawkowa 

→ Odpowiedniemu przesunięciu w czasie podlegają również zasady związane z wydawaniem i 

stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS). Wydane zatem przed 1 lipca 2020r. 

WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 

czerwca 2020 r.; 

→ WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla 

którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu 

lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, 

która została wykonana po tym dniu, z tym zastrzeżeniem, że: 

▪ w przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług została zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., 

do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług zmienianej, przepisy art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności dokonanej 

po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie. 

→ W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu 

wydającego WIS przed dniem 1 lipca 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym 

mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisy art. 14k–14m ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do 

czynności, dokonanej po dniu 30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem, że: 

▪ w przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług została zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., 

do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług zmienianej, przepisy art. 14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności dokonanej 

po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie. 

 

Informacja o schematach podatkowych 

→ W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a 

tej ustawy, dotyczące m.in.: 

o obowiązku przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez 

promotora, korzystającego, wspomagającego lub przez więcej niż jeden podmiot; 

o nadawania NSP; 
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nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r., 

przy czym czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

promotorów, korzystających i wspomagających w tym okresie, są skuteczne; 

→ Regulacje dotyczą schematów podatkowych, w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 oraz pkt 11 

ustawy – Ordynacja podatkowa, innych niż schemat podatkowy transgraniczny w 

rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12; 

 

Informacja o cenach transferowych 

→ Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach 

transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.; 

 

Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach 

→ W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 

29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na 

podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się 

opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy; 

 

Zmiany w zakresie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

→ Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 

określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym 

następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w 

związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

 

Zmiana w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych 

→ W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i 

nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy o COVID-19 oraz złożonych od dnia wejścia 

w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji, o 

którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

przedłuża się o 3 miesiące; 

→ Przedłużenie terminu, pozostaje bez wpływu na termin do wydania interpretacji 

ogólnych na wniosek, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa; 
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→ Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

przedłużać termin do wydania interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14d § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o dalsze okresy, nie więcej 

jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19; 

 

Zmiany terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania sprawozdań lub informacji  

→  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji zmieniono na 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników prowadzących księgi rachunkowe 

sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym 

mowa w art. 45  ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

→ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu 

do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty 

należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych: 

▪ przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych, termin do:  

▫ złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w 

roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 

31 stycznia 2020 r.; 

▫ wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą 

należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 

▪ przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych, termin do:  

▫ złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w 

roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 

31 marca 2020 r.; 

▫ wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą 

należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  

▪ gdy został spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:  

▫ podatnik w roku podatkowym, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na 

podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych;  

▫ uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku 

publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% łącznych 

przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika; 
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→ Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 31.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do 

sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych przedłuża się termin do 

przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o których mowa w 

art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy; 

▪ przedłużenie, stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących 

przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 

grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

→ Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 31.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do 

sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych przedłuża się termin do 

sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji 

bez wezwania przez organ podatkowy o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do piątego miesiąca od zakończenia roku 

podatkowego, za który są sporządzane; 

▪ przedłużenie, stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 

2020r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 

 

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem m.in.: 

→ wybranych zasad udziału w walnym zgromadzeniu - z dniem 3 września 2020 r.; 

→ terminu orzeczenia o niepełnosprawności – z mocą od dnia 9 grudnia 2019 r., 

→ naliczania opłaty prolongacyjnej od wniosków o odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenia na raty należnych składek – z mocą od dnia 7 lutego 2020 r., 

→ regulacji dla pracowników młodocianych – z mocą od dnia 12 marca 2020 r., 

→ zasad odstąpienia od umowy  o udział w imprezie– z mocą od dnia 13 marca 2020 r., 

→ dodatkowego zasiłku opiekuńczego – z mocą od dnia 26 marca 2020 r. 
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ISTOTNE ZMIANY W TERMINACH 
 

Podatki i opłaty 

→ PIT: zapłata zaliczek od wynagrodzeń z marca i kwietnia 2020 r. - 1 czerwca 2020 r. 

→ PIT: przekazanie sprawozdania finansowego - 31 lipca 2020 r. 

→ CIT: złożenie zeznania o wysokości dochodu/ straty w roku podatkowym, który zakończył się 

w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. i wpłata - 31 maja 2020 r. 

→ CIT: złożenie zeznania o wysokości dochodu/straty w roku podatkowym, który zakończył się 

w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. i wpłata - 31 lipca 2020 r.  

→ VAT: stosowanie nowej matrycy stawek podatku VAT - 30 czerwca lub 1 lipca 2020 r. 

→ JPK_VAT dla wszystkich podatników do 1 lipca 2020 r. 

→ złożenie informacji o cenach transferowych - 30 września 2020 r.  

→ zapłata podatku od przychodów z budynków, za marzec–maj 2020 r. - 20 lipca 2020 r. 

→ informacja o schematach podatkowych - terminy nie rozpoczynają się a rozpoczęte 

podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

→ wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej - 01 stycznia 2021 r. 

→ płatność rat podatku od nieruchomości za kwiecień-czerwiec 2020 r. - 30 września 2020 r.  

→ wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej - 30 czerwca 

2020 r. 

Inne 

→ przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej 

drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. 

→ zakaz wypowiadania umów najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 

oraz zakaz wypowiadania  wysokości czynszu za te lokale do dnia 30 czerwca 2020 r. 

→ złożenie oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 - 31 maja 2020 r. 

→ częściowe wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o 

działalności leczniczej na okres 180 dni liczonych od dnia 31 marca 2020r. 

→ zamknięcie ksiąg rachunkowych - 30 czerwca 2020 r.  

→ sporządzenie zestawienia obrotów i sald z księgi głównej - 175. dzień po zamknięciu ksiąg, 

→ sporządzenie sprawozdania finansowego i z działalności– 6. miesiąc po dniu bilansowym 

(najczęściej do 30 czerwca 2020 r.); 

→ sporządzenie tzw. sprawozdania niefinansowego – 8. miesiąc po dniu bilansowym; 

→ termin zatwierdzenia sprawozdań – 9. miesiąc po dniu bilansowym (najczęściej do 30 

września 2020 r.); 

→ zgłoszenie danych do CRBR - 31 lipca 2020 r.  
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