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Szanowni Państwo,
mając na względzie w jak trudnym położeniu znajdujemy się w dniu
dzisiejszym jako Przedsiębiorcy, w szczególności biorąc pod uwagę dynamikę
pojawiających się rozwiązań oraz zmian legislacyjnych a także nadzwyczajny
charakter wchodzących w życie przepisów, stanowiących nową podstawę dla
prowadzonych przez Państwa działalności, Zespół Kancelarii ADWOKACI
ŚLĄSCY ŁABNO & SIERŻANT & GOMOŁA Sp.p. oddaje w Państwa
ręce Kompendium Wiedzy Przedsiębiorców.
Opracowanie to zostało sporządzone dla Państwa i dotyczy przepisów
określanych mianem rządowej tarczy antykryzysowej, zawierając w swojej
treści praktyczne omówienie zarówno nowo wprowadzonych rozwiązań, jak
i regulacji zmienionych na podstawie w/w ustaw. Przygotowane
Kompendium ograniczone zostało do działów prawa, które w Naszej ocenie
są najistotniejsze, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów prowadzonych
przez Państwa działalności. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Zespół
Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji, służąc wsparciem oraz
profesjonalną pomocą, w szczególności w zakresie uchwalonych w ostatnich
dniach regulacji. Mamy nadzieję, że przygotowane przez Nasz Zespół
Kompendium Wiedzy Przedsiębiorców będzie stanowiło ułatwienie
w prowadzeniu przez Państwa działalności gospodarczej w tym niezwykle
trudnym okresie.

Zespół Kancelarii Adwokaci Śląscy
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
Niniejsze Kompendium objęło swoją treścią zmiany wprowadzone mocą aktów prawnych
wchodzących w skład tzw. „rządowych tarcz antykryzysowych”, zmieniających m. in. ustawę
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, zwaną dalej: Specustawą.
I. RZĄDOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.0
1. 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 (Dz.U. 2020, poz. 568), zwana dalej: Tarczą 1.0,
2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020, poz. 567)
3. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
(Dz.U. 2020, poz. 569),
4. Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców (projekt ten został skierowany dnia 26 marca 2020 r. do I czytania na
posiedzeniu Sejmu), zwany dalej: Projektem ustawy.
II. RZĄDOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem wie wirusa SARS — CoV — 2 (Dz. U.), zwana dalej: Tarczą 2.0
— zmiany wprowadzone mocą ww. ustawy zostały wyszczególnione w treści
niniejszego Kompendium kolorem niebieskim.
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I.

PRAWO PRACY

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Podstawa prawna

art. 4 oraz 4a Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego na kolejne 14 dni.
Zakres osób uprawnionych do pobierania zasiłku opiekuńczego:
•

osoba ubezpieczona sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 8,

•

osoba ubezpieczona sprawująca opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym do ukończenia 18 roku życia,

•

osoba ubezpieczona sprawująca opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

•

osoba ubezpieczona sprawującą opiekę na pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

•

funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej zwolniony od pełnienia służby w związku
z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, dzieckiem
niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do ukończenia 18 roku życia,
dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, pełnoletnią osobą niepełnosprawną (dodane przez Tarczę 2.0).

W jakich sytuacjach można się zwrócić o wypłatę zasiłku opiekuńczego:
•

w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki
oraz niemożliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna w sytuacjach
opisanych powyżej,
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•

w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia,
warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego.

2. Badania okresowe pracowników
Podstawa prawna

art. 12a Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawieszona jest realizacja
obowiązku:
•

skierowania pracownika na badanie okresowe,

•

skierowania pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji
i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających na badania kontrolne po zaprzestaniu
pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,

•

skierowania pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji
i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających na badania kontrolne po rozwiązaniu
stosunku pracy, jeżeli zainteresowany pracownik zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Badania okresowe powinny zostać przeprowadzone w terminie 60 dni od daty odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Pracodawca zobowiązany jest do kierowania pracowników w takcie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii na badania wstępne lub kontrolne. W przypadku braku
dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego,
badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od
dnia odwołania stanu epidemii.
Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności. Do orzeczenia stosuje się przepisy o elektronicznej
dokumentacji medycznej. Orzeczenie lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

8

▪ Uwagi
Należy pamiętać, że badaniom wstępnym podlegają pracownicy:
•

przyjmowani do pracy,

•

pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na
stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Na badania kontrolne należy skierować pracowników, którzy byli niezdolni do pracy przez okres
dłuższy niż 30 dni, z powodu choroby.

3. Szkolenia wstępne oraz okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy i służby
Podstawa prawna

art. 12e Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 2.0 wprowadza kolejne zmiany w specustawie, które umożliwiają przeprowadzenie szkoleń
wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
WYJĄTEK: Możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, nie dotyczy instruktażu stanowiskowego:
• pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
• pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie
czynników niebezpiecznych,
• pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub stanowisko na którym występuje
narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
• ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę
studencką.
Termin przeprowadzenia szkoleń okresowych z zakresu BHP, który przypada w okresie:
•

stanu zagrożenia epidemicznego

•

stanu epidemii

•

30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

został wydłużony do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

9

4. Pracownik młodociany
Podstawa prawna

art. 15f Tarczy 1.0 art. 15zzzzm dodany

Treść nowej regulacji
W okresie ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
pracodawca zobowiązany jest zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie
zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
Pracodawca, który wypłaci pracownikowi młodocianemu wynagrodzenie za okres zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy w całości lub części, zachowuje prawo do refundacji.
Tarcza 2.0. przyznaje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, możliwość doliczenia do okresu za które przysługuje im
dofinansowanie, również okresu w którym pracownicy zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
w związku z ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

5. Pracodawcy będący zakładem aktywności zawodowej
Podstawa prawna

art. 15a Specustawy

Treść nowej regulacji
Pracodawcy będący zakładem aktywności zawodowej mogą się ubiegać o rekompensatę wynagrodzenia
wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym:
• zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Warunkiem otrzymania przez pracodawcę rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia jest:
• pokrycie wynagrodzenia ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub
usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł,
• wystąpienie przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenie
przychodu z tej działalności,
• złożenie przez pracodawcę wniosku do oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom.
Rekompensata wypłacana jest w części proporcjonalnej do występujących u pracodawcy w danym
miesiącu dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej
działalności.
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Dofinansowanie jakie otrzymują zakłady aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie ulegają obniżeniu w związku z przestojem działalności
zakładu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

6. Pracownicze Plany Kapitałowe
Podstawa prawna

art. 57 Ustawy zmieniającej Specustawę

Treść nowej regulacji
Zmienione zostają terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce.
Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK został wydłużony z 24 kwietnia 2020 do 27 października 2020
roku. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK został natomiast wydłużony z 11 maja 2020 do 10 listopada
2020 roku.

7. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty terminu
płatności składek ZUS
Podstawa prawna

art. 15zb Specustawy

Treść nowej regulacji
Podmioty, które złożą wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. na podstawie
wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie są zobowiązane do zapłaty opłaty prolongacyjnej.
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8. Świadczenia przysługujące pracodawcy w celu utrzymania miejsc
pracy
Podstawa prawna

art. 15g Specustawy

Treść nowej regulacji
Tarcza 2.0 rozszerzyła zakres podmiotów uprawnionych o zwrócenie się z wnioskiem o wypłatę
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Z ww. wnioskiem mogą zwrócić się:
•

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

•

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

•

państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

•

podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o:
•

wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym,

•

wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z świadczeń przewidzianych
w specustawie:
•

spadek obrotów o 15% lub 25 % w następstwie wystąpienia COVID-19,

•

niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

•

nie mogą w stosunku do przedsiębiorcy zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości,

•

zawarcie z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami
pracowników porozumienia o warunkach i trybie wykonywania pracy w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,

•

przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie
5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia,

•

przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie
takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
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Zakres podmiotowy:
•

pracownik będący osoba fizyczną pozostający z pracodawcą w stosunku pracy,

•

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,

•

osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

•

osoby, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz
pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się
produkcją rolną, jeżeli z tego tytuł podlegają obowiązkowi ubezpieczeń, z wyjątkiem
pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Spadek obrotów gospodarczych:
•

spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub jakościowym o nie mniej niż
15% łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych przez przedsiębiorcę 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

lub
•

spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub jakościowym o 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.

Pracownik objęty przestojem ekonomicznym:
•

pracownik nie wykonujący pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostaje
w gotowości do pracy,

•

otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

•

wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę jest dofinansowane ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę,

•

dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek,
o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,

•

pracodawca otrzyma środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
należnych od pracodawcy od przyznanych ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych świadczeń.
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Pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy:
•

pracownik pracujący w obniżonym przez pracodawcę wymiarze czasu pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika,

•

pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu,

•

wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy,

•

wynagrodzenie pracowników dofinansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, nie więcej niż 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
GUS,

•

dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o przyznanie
dofinansowania, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,

•

pracodawca otrzyma środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
należnych od pracodawcy od przyznanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych świadczeń.

Tarcza 2.0 wprowadziła zmianę dotyczącą okresu na jaki przyznawane są świadczenia na rzecz ochrony
miejsc pracy. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 15g specustawy świadczenia przyznawane są
przedsiębiorcy na okres 3 miesięcy przypadający od miesiąca (wcześniej daty) złożenia wniosku
o przyznanie świadczenia.
Zgodnie z znowelizowanym art.15g ust. 17 specustawy przedsiębiorca, który otrzymał świadczenie
na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn
niedotyczących pracownika jedynie przez okres pobierania świadczenia.
▪ Uwagi
Projekt specustawy przewidywał, że wnioski o wypłatę świadczeń rozpatruje się według kolejności
wpływów, do wyczerpania środków. Specustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w dniu 31 marca
2020 r. oraz podpisanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nie przewiduje
wskazanego powyżej ograniczenia.
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9. Uprawnienia pracodawcy w czasie epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego
Podstawa prawna

art. 15zf Specustawy

Treść nowej regulacji
Pracodawcy przysługuje uprawnienie do:
•

ograniczania nieprzerwanego odpoczynku dobowego wynoszącego 11 godzin do nie mniej
niż 8 godzin na dobę,

•

ograniczenie nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku wynoszącego 35 godzin,
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, do nie mniej
niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,

•

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. Przedłużony na mocy
porozumienia dobowy wymiar czasu pracy musi zostać zrównoważony krótszym dobowym
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy,

•

zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas
ustalony w porozumieniu.

Warunki skorzystania przez pracodawcę z wprowadzenia zmian w zakresie czasu pracy pracowników:
•

niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

•

spadek obrotów o 15% lub 25 % w następstwie wystąpienia COVID-19,

•

zawarcie porozumienia z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub
przedstawicielami pracowników porozumienia,

•

przekazanie kopii zawartego porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Spadek obrotów gospodarczych:
•

spadek sprzedaży towarów lub usług , w ujęciu ilościowym lub jakościowym o nie mniej niż
15% łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych przez przedsiębiorcę 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
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lub
•

spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub jakościowym o 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.

10. Świadczenia przyznawane przez Starostę
Podstawa prawna

art. 15zzb, art.15zzc Specustawy

Treść nowej regulacji
Przedsiębiorca może się zwrócić do starosty z wnioskiem o:
•

przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

•

o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
w przypadku niezatrudniania pracowników.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z dofinansowania kosztów
wynagrodzeń pracowników:
•

zanotować spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19,

•

złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy,

•

posiadać status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,

•

zawrzeć umowę ze starostą,

•

złożyć oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, która
zawarta została ze starostą wraz ze wskazaniem kosztów wynagrodzeń każdego pracownika
i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

•

utrzymać zatrudnienie pracowników objętych umową, która zawarta została ze starostą przez
okres dofinansowania

•

nie mogą stosunku do przedsiębiorcy zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości,

•

przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
składek na FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca 3go kwartału 2019.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z dofinansowania kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej:
•

spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19,

•

złożenie wniosku o przyznanie dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru przez dyrektora
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powiatowego urzędu pracy,
•

zawarcie umowy ze starostą,

•

prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie,

•

przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych,
składek na FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca 3-go kwartału
2019 r.

Spadek obrotów gospodarczych:
•

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych przez przedsiębiorcę
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 do
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Wysokość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników:
•

może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należne od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę - jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,

•

może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należne od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 70% minimalnego
wynagrodzenia za pracę - jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,

•

może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 90% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należne od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 90% minimalnego
wynagrodzenia za pracę - jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%.

Wysokość dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:
•

50% wysokości minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej
30%,

•

70% wysokości minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej
50%,

•

90% wysokości minimalnego wynagrodzenia – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej
80%.
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Tarcza 2.0 wprowadziła zmianę dotyczącą okresu na jaki przyznawane jest dofinansowanie. Zgodnie
ze znowelizowanym art. 15 zzb i art. 15 zzc specustawy dofinansowania przyznawane jest na okres 3
miesięcy od miesiąca (wcześniej od daty) złożenia wniosku, w części w jakiej koszty wynagrodzenia
pracowników lub koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie zostały sfinansowane z innych
środków publicznych.
Uwagi:
Tarcza 2.0 wprowadza istotne zmiany w zakresie okresu przez który pracodawca zobowiązany jest
utrzymywać zatrudnienie pracowników. Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników objętych
umową zawartą ze starostą obejmuje tylko okres przez który przedsiębiorca korzysta z dofinansowania.
Zgodnie z regulacją przewidzianą w Tarczy 1.0 pracodawca zobowiązany był do utrzymywania
zatrudnienia pracowników, objętych umową zawartą ze starostą, przez okres dofinansowania oraz po
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
zobowiązani są ją prowadzić przez okres otrzymywania dofinansowania. Wcześniej okres ten
obejmował nie tylko czas przez który przedsiębiorca pobiera dofinansowanie, ale także czas po
zakończeniu pobierania dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
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11. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
Podstawa prawna

art. 15zzd Specustawy

Treść nowej regulacji
Przedsiębiorca może się zwrócić do starosty z wnioskiem o przyznanie jednorazowej pożyczki na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunki otrzymania przez przedsiębiorcę pożyczki:
•

posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy,

•

złożenie wniosku o przyznanie pożyczki do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu
na prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego
urzędu pracy.

Pożyczka przyznawana jest w wysokości 5000 zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku
0,5 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Uwagi:
Tarcza 1.0 przewidywała, obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o stanie zatrudniania
na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Możliwość umorzenia na
wniosek przedsiębiorcy pożyczki wraz z odsetkami uzależniona była od niezmniejszenia przez
przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w przeciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Tarcza 2.0 zwalania przedsiębiorcę od obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień
29 lutego 2020 r., a umorzenie wraz z odsetkami pożyczki uzależnione jest od prowadzenia przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

12. Promocja zatrudnienia
Podstawa prawna

art. 15zzf ze zn. 2 specustawy

Treść nowej regulacji
Podmioty, które mogą skorzystać z regulacji przewidzianej w art. 15zzf specustawy:
• podmiot, który otrzymał pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub
poszukującego pracy,
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• żłobek, klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne który otrzymał pożyczkę na
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy, lub poszukującego pracy
absolwenta, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy,
• podmiot, który otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.
W.w. podmioty mogą złożyć do pośrednika finansowego, z którym zawarły umowę pożyczki wniosek o:
•

zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki,

• wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca
nie rozpoczął spłaty rat kapitałowoodsetkowych,
• wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub obniżenie
oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
• wyrażenie zgody na zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy,
obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym pożyczkobiorca podjął działalność gospodarczą
z wykorzystaniem środków pożyczki na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
• wyrażenie zgody na nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem
okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym pożyczkobiorca zatrudnił na tym
stanowisku pracy pracownika na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
• o wyrażenie zgody na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska
pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym pożyczkobiorca
podjął działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym
stanowisku pracy pracownika.
Decyzję o zmianie warunków umowy pożyczki lub decyzji o odstąpieniu od zastosowania sankcji
związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej, nieutrzymaniem zatrudnienia, zakończeniem
działalności gospodarczej lub likwidacją stanowiska pracy, podejmuje pośrednik finansowy.
Decyzja pośrednika finansowego zależna jest od dokonanej przez niego oceny sporządzonego przez
pożyczkobiorcę uzasadnienia wniosku, z którego wynikać ma że sytuacja związana z COVID-19
wywołała negatywne konsekwencje ekonomiczne dla pożyczkobiorcy lub istnieje ryzyko wystąpienia
takich konsekwencji w przyszłości.
Zmiana warunków umowy może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty pożyczki.
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13. Świadczenie postojowe - osoby uprawnione
Podstawa prawna

art. 15zq i 15zy Tarczy 1.0 wraz ze zmianami
wprowadzonymi Tarczą 2.0

Treść nowej regulacji
Świadczenie postojowe jest to świadczenie, wypłacane – co do zasady - w wysokości 2.080 zł lub 1.300
zł w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz w wysokości 2.080 zł
w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną.
Możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe uzależniona jest od łącznego spełnienia poniższych
kryteriów:
Kryterium nr 1.
Zgodnie z treścią specustawy, świadczenie postojowe przysługuje:
•

tzw. samozatrudnionym, tj. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą
w oparciu o treść ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów
szczególnych,

•

osobom wykonującym umowy cywilnoprawne (umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna
umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy
o dzieło).

Warunek ! niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Kryterium nr 2.
Osoba ubiegająca się o świadczenie postojowe musi zamieszkiwać na terytorium RP oraz :
•

posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub

•

posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE / państwa członkowskiego EFTA – strony
umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej ! wraz z posiadaniem prawa pobytu / prawa
stałego pobytu, lub

•

być cudzoziemcem legalnie przebywający na terytorium RP.

Kryterium nr 3.
W następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub
zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
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Kryterium nr 4.
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: „działalność”)
▪ Rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
▪ Brak zawieszenia działalności + przychód (w rozumieniu ustawy o PIT) uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był min. 15% niższy od przychodu uzyskanego
w miesiącu wcześniejszym,
▪ Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Wyjątek ! kryterium nr 4. nie dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, które są jednocześnie zwolnione
z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Kryterium nr 5.
dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną
▪ Umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
▪ Przychód z umowy cywilnoprawnej (w rozumieniu ustawy o PIT) uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
▪ Uwagi
Składając oświadczenie o spełnieniu kryterium wysokości przychodu uprawniającego do otrzymania
świadczenia postojowego należy mieć na uwadze treść art. 15zy specustawy, zgodnie z którą ZUS
informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku,
a następnie otrzymuje z KAS informację zwrotną, o ewentualnych rozbieżnościach pomiędzy
przychodem wykazanym we wniosku, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.
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13. Wysokość świadczenia postojowego
Podstawa prawna

art. 15zr Tarczy 1.0 wraz ze zmianami wprowadzonymi
Tarczą 2.0

Treść nowej regulacji
Wysokość świadczenia postojowego ! 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w 2020 r.
(tj. 80 % z 2.600 zł = 2.080 zł), które przysługuje podmiotowi uprawnionemu nie więcej niż
trzykrotnie.
Wyjątki:
•

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego
w 2020 r. (tj. do 1299,99 zł) ! świadczenie postojowe to suma wynagrodzeń z tytułu
wykonywania tychże umów cywilnoprawnych,

•

Osoby rozliczające podatek kartą podatkową oraz zwolnione z opłacania podatku VAT !
świadczenie postojowe to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
obowiązującego w 2020 r. (tj. 1.300 zł), nie więcej niż trzykrotnie.

•

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno
świadczenie postojowe.

14. Wniosek o świadczenie postojowe - wymogi formalne
Podstawa prawna

art. 15zs Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest odpowiednio:
•

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,

•

osoba wykonująca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem zleceniodawcy lub
zamawiającego, któremu składa wcześniej oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów
(*uwaga – w przypadku więcej niż 1 umowy cywilnoprawnej, każdy zleceniodawca lub
zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy).
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Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego powinien zawierać:
•

dane osoby uprawnionej ! imię i nazwisko, PESEL / serię i numer dowodu osobistego /
numer paszportu, NIP (ew. PESEL i REGON), adres do korespondencji (dla osoby
wykonującej umowę cywilnoprawną), nazwę skróconą płatnika składek (dla osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą),

•

wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego
w kraju instrumentu płatniczego,

•

dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany
jest wniosek ! imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, adres do korespondencji,

•

oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające
przestój w prowadzeniu działalności,

•

inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego,

•

podpis wnioskodawcy.

Załącznik do wniosku składanego za pośrednictwem zleceniodawcy / zamawiającego stanowią
również:
•

oświadczenie potwierdzające ! niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania
umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, datę zawarcia
i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, spełnienie przez osobę
wykonującą umowę cywilnoprawną kryterium wysokości przychodu, a także otrzymanie
oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów
cywilnoprawnych,

•

kopia umów cywilnoprawnych.

Wszelkie oświadczenia stanowiące wymóg formalny wniosku o przyznanie świadczenia postojowego
osoba uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
Wniosek – w postaci udostępnionego na stronie internetowej ZUS formularza RSP-D lub RSP-C można złożyć w formie:
•

papierowej – za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w placówce ZUS, poprzez
umieszczenie w specjalnej skrzynce na dokumenty,

•

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem osobistym
za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Platformę Usług Elektronicznych –
PUE ZUS).
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Termin na złożenie wniosku :
Wniosek może zostać złożony do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został
zniesiony ogłoszony stan epidemii.
▪ Uwagi
Specustawa uchwalona dnia 31 marca 2020 r. zawiera w swojej treści regulacje, których brzmienie może
potencjalnie utrudniać wypłatę świadczeń.
Osoby uprawnione będą mogły występować ze stosownym wnioskiem najwcześniej w kwietniu 2020 r.,
tj. w pierwszym miesiącu II kwartału bieżącego roku. Jednocześnie, w przypadku osób wykonujących
umowę cywilnoprawną, możliwość przyznania świadczenia postojowego uzależniona pozostaje od
nieprzekroczenia 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Należy mieć jednak na względzie, iż w/w informacja
zostanie opublikowana przez GUS najprawdopodobniej dopiero w połowie maja 2020 r., ponieważ
zwykle jest ona podawana do publicznej wiadomości po upływie około 1,5 miesiąca od zakończenia
danego kwartału.
W tym miejscu pojawia się wątpliwość, na jakiej podstawie w kwietniu 2020 r. dokonywana będzie
weryfikacja spełnienia przesłanki wysokości przychodu (w przypadku osób wykonujących umowę
cywilnoprawną), skoro nie będzie jeszcze znana wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
I kwartał 2020 r. Istnieje możliwość, że w tym wypadku, za punkt odniesienia zostaną przyjęte ostatnie
opublikowane przez GUS dane, tj. dotyczące IV kwartału 2019 r., jednakże stanowiłoby to pewną
sprzeczność ze sformułowaniem jakim posłużył się Ustawodawca, a więc „300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału”.
Podobne problemy interpretacyjne budzić może brzmienie art. 15zq ust. 3 specustawy, zgodnie
z którym „Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło
do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta
umowa cywilnoprawna.” Należy bowiem zwrócić uwagę na nieostrość sformułowania oraz potencjalne
trudności w dokonaniu oceny, czy do przestoju w prowadzeniu działalności doszło właśnie
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Wypełniając wniosek, w ramach którego osoba uprawniona wskazuje numer rachunku bankowego,
należy mieć na uwadze treść art. 15zu ust. 4 specustawy, zgodnie z którym Banki, na żądanie ZUS, są
zobowiązane do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków
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bankowych osób uprawnionych do wypłaty świadczenia postojowego oraz przekazywania danych
umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków. Świadczenie wypłacone osobie innej niż
uprawniona uważa się za nienależne, a co za tym idzie podlegające zwrotowi (o czym dalej).

15. Sposób rozpoznania wniosku, wypłata świadczenia postojowego,
decyzja odmowna a możliwość odwołania
Podstawa prawna

art. 15zt, art. 15 zu oraz art. 15zv Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu
ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na
stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wątpliwości dotyczących
wniosku, ZUS skontaktuje się z osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie świadczenia poprzez
e-mail lub telefonicznie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie postojowe zostanie wypłacone w formie
bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany w treści wniosku, natomiast w razie odmowy,
stosowna decyzja zostanie przesłana za pośrednictwem PUE ZUS lub operatora pocztowego.
Istotną informacją dla osoby uprawnionej jest to, że ze świadczenia postojowego nie dokonuje się
potrąceń i egzekucji.
•

Decyzja odmowna

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w formie decyzji, na którą przysługuje
odwołanie do właściwego Sądu za pośrednictwem ZUS, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania
decyzji.
Art. 15zt. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,
przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq, dla osób, które
otrzymały to świadczenie na podstawie art. 15zu, mając na względzie okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
▪ Uwagi
Pomimo, iż co do zasady świadczenie postojowe ma charakter jednorazowy, Rada Ministrów może,
w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia
postojowego dla osób, które wcześniej otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
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Zmiany w zakresie dopuszczenia możliwości ponownej wypłaty świadczenia postojowego zostały
wprowadzone w treści ustawy, jaką jest Tarcza 2.0.

16. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego
Podstawa prawna

art. 15zua Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, w oparciu o treść oświadczenia złożonego
przez osobę uprawnioną, w którym wykazane zostało, że sytuacja materialna udokumentowana
pierwotnym wnioskiem o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie.
Kolejna wypłata może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty
pierwszego świadczenia postojowego.

17. Skutki nienależnego pobrania świadczenia postojowego
Podstawa prawna

art. 15zx Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa
cywilnego.
Terminem początkowym naliczania odsetek jest pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu wypłaty
świadczenia postojowego.
Świadczeniem nienależnym jest świadczenie postojowe:
•

przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo
w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd,

•

wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od ZUS.

Przedawnienie:
•

decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje
się po upływie 5 lat od dnia wypłaty,
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•

ustalona prawomocną decyzją kwota nienależnego świadczenia wraz z kwotą odsetek oraz
kosztami upomnienia, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia uprawomocnienia się
decyzji o ustaleniu i zwrocie.

Prawomocnie ustalona kwota nienależnego świadczenia wraz z kwotą odsetek oraz kosztami
upomnienia podlega potrąceniu z wypłacanych świadczeń z US lub ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
Podstawa prawna art. 31zo Tarczy 1.0 wraz ze zmianami wprowadzonymi
Tarczą 2.0.
Treść nowej regulacji
W ramach rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej, przewidziana została możliwość uzyskania
zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na :
•

ubezpieczenia społeczne,

•

ubezpieczenie zdrowotne,

•

Fundusz Pracy,

•

Fundusz Solidarnościowy,

•

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obsługa zwolnienia przez ZUS odbywa się w trybie umorzenia składek.
Zwolnienie dotyczyć będzie składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
Kategoria 1.
Uprawnionym do złożenia wniosku jest płatnik składek, który był zgłoszony jako płatnik składek:
•

przed dniem 1 lutego 2020 r. I na dzień 29 lutego 2020 r. Zgłosił do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych,

•

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił
do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

•

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. I na dzień 30 kwietnia 2020 r.
zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

W ramach ubezpieczonych uwzględnia się również pracowników młodocianych.
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Kategoria 2.
Kolejnym podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku, jest płatnik składek, który był zgłoszony
jako płatnik składek:
•

przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych
od 10 do 49 ubezpieczonych,

•

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił
do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

•

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Liczbę ubezpieczonych ustala się nie uwzględniając pracowników młodocianych.
Uwaga: W tym wypadku zwolnienie obejmuje 50 % łącznej kwoty nieopłaconych należności
z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc.
Kategoria 3.
Płatnikiem składek uprawnionym do złożenia wniosku jest również spółdzielnia socjalna, jeżeli była
zgłoszona jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Kategoria 4.
W przypadku płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 8
ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), opłacającego składki
wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne / zdrowotne, na jego wniosek zwalnia się go
z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na jego ubezpieczenie :
•

dobrowolne chorobowe,

•

zdrowotne,

•

emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,

•

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:
•

prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,

•

przychód z działalności (w rozumieniu ustawy o PIT) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który
składany jest wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł.

Kategoria 5.
Duchowny będący płatnikiem składek na swój wniosek może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia
nieopłaconych składek na :
29

•

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,

•

dobrowolne ubezpieczenia chorobowe,

•

ubezpieczenie zdrowotne,

należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
Ad. Kategoria 4 i 5 + osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (dla których podstawę wymiaru
składek stanowi zadeklarowana kwota)! zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek podlegają
należności ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru tych składek.

19. Wymogi formalne wniosku o zwolnienie
Podstawa prawna

art. 31zp oraz art. 31zq Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do
dnia 31 maja 2020 r. (dalej: wniosek o zwolnienie ze składek) płatnik składek musi złożyć do ZUS
najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.
Wniosek o zwolnienie ze składek powinien zawierać:
•

dane płatnika składek ! imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli
płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię
i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres do korespondencji,

•

oświadczenie płatnika składek, potwierdzające spełnienie kryterium wysokości
przychodu (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń),

•

inne informacje niezbędne do umorzenia składek,

•

podpis wnioskodawcy.

Wniosek – w postaci udostępnionego na stronie internetowej ZUS formularza RDZ - można złożyć
w formie:
•

papierowej – za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w placówce ZUS, poprzez
umieszczenie w specjalnej skrzynce na dokumenty,

•

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem osobistym
za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Platformę Usług Elektronicznych –
PUE ZUS).
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Uwaga ! Do wniosku konieczne jest załączenie dodatkowego formularza (udostępnionego na
stronie www.zus.pl) zawierającego wymagane przez Komisję Europejską informacje w związku
z udzielaną pomocą publiczną, dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona
pomoc, oraz już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.
Istotnym wymogiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia jest złożenie do dnia 30 czerwca
2020 r. dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r., za wyjątkiem sytuacji gdy
płatnik składek jest zwolniony przepisami z obowiązku ich składania.
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS skontaktuje się z osobą uprawnioną do ubiegania
się o przyznanie świadczenia poprzez e-mail lub telefonicznie.
▪ Uwagi
Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, ze zwolnienia ze składek nie skorzystają
podmioty, które w grudniu 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej, na skutek czego
nie regulowały należności, w tym również składek pobieranych przez ZUS. W celu ustalenia
przedmiotowej okoliczności płatnik składek wypełnia załącznik do formularza RDZ, o którym mowa
powyżej.
Co ważne, zgodnie z informacjami publikowanymi przez ZUS, płatnik składek prowadzący działalność
w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ubiegający się
o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek, powinien przekazać informację o przedmiocie swojej
działalności do ZUS, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy
publicznej, których przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy
publicznej.
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20. Rozpoznanie wniosku oraz odmowa zwolnienia z obowiązku
opłacenia składek
Podstawa prawna
art. 31zq, art. 31zr, art. 31zs, art. 31zx, art. 31zy Tarczy 1.0
wraz ze zmianami wprowadzonymi Tarczą 2.0
Treść nowej regulacji
ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od:
•

przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni
miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie,

•

w przypadku zwolnienia z obowiązku ich składania – od dnia, w którym powinna być opłacona
składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r. dotyczy
należności z tytułu składek znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.

•

Rozpoznanie wniosku:

Informacja o rozstrzygnięciu wniosku ZUS przekaże płatnikowi składek za pomocą Platformy
Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Odmowa zwolnienia następuje w formie decyzji. W tej sytuacji płatnik składek może złożyć do Prezesa
ZUS wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
•

Dodatkowe regulacje:

Uwagę należy zwrócić na treść art. 31zr ust. 1 i 2 Tarczy 1.0 wraz ze zmianami wprowadzonymi przez
Tarczę 2.0, zgodnie z którą informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, które zostały zwolnione
z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona.
W przypadku złożenia przez płatnika składek, który w terminach określonych w punkcie powyżej
(odpowiednio - 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. oraz 30 kwietnia 2020 r.) zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych
raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia
należności z tytułu składek, ZUS dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych,
na których ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie
emerytalne (z wyłączeniem składek odprowadzanych do OFE i zewidencjonowanych na subkoncie
prowadzonym przez ZUS).
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Podobnie, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
oraz duchownych :
•

jeśli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia
składek ! składki, z których płatnik został zwolniony traktuje się jako opłacone,

•

osoby te zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

W przypadku osoby, która została zwolniona ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (oraz członków
rodziny zgłoszonych przez tę osobę do ubezpieczenia) ! zachowują oni prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Przychody z tytułu zwolnienia ze składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.
▪ Uwagi
Co ważne, przepisy specustawy nie przewidują minimalnej, ani maksymalnej kwoty należności z tytułu
składek, której może dotyczyć zwolnienie.
Jedynym wyjątkiem są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby z nimi
współpracujące, oraz duchowni !dla których zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej
podstawy ich wymiaru.
Pomimo, iż co do zasady zwolnienie z obowiązku opłacania składek zostało przewidziane za okres od
1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19,
w drodze rozporządzenia, określać inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, mając
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi
wywołane.
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21. Nienależne zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu
składek
Podstawa prawna

art. 31zu Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji

Składając wniosek o zwolnienie ze składek należy mieć na uwadze treść art. 31zu specustawy, zgodnie
z którą ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego
we wniosku, a następnie otrzymuje z KAS informację zwrotną, o ewentualnych rozbieżnościach
pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.
W przypadku ustalenia, że w/w rozbieżności są efektem wprowadzenia w błąd ZUS, płatnik składek
będzie zobowiązany do opłacenia należności z tytułu składek za okres objęty wcześniejszym
zwolnieniem, wraz z odsetkami ! w terminie 30 dni od otrzymania decyzji w tym przedmiocie.
W tej sytuacji płatnik składek może złożyć do Prezesa ZUS wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W przypadku uchybienia 30-dniowemu terminowi na zapłatę, należności wraz z odsetkami podlegają
przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych.

22. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z
tytułu składek
Podstawa prawna

art. 31zy10 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19 ZUS może – na wniosek
dłużnika - odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za
okres po 31 grudnia 2019 r.
Termin na złożenie wniosku do ZUS ! podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/
stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu.
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Wymogi formalne wniosku:
•

dane płatnika składek ! imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP i REGON (ew. PESEL/seria i
numer dowodu osobistego lub paszportu, adres do korespondencji,

•

uzasadnienie dla odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę,

•

inne informacje niezbędne dla podjęcia decyzji o odstąpieniu od pobierania odsetek za
zwłokę,

•

podpis wnioskodawcy (dłużnika).

Wniosek należy złożyć w Oddziale ZUS w formie:
•

papierowej – za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w placówce ZUS, poprzez
umieszczenie w specjalnej skrzynce na dokumenty,

•

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem osobistym
za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Platformę Usług Elektronicznych –
PUE ZUS).

ZUS podejmie decyzję i informuje płatnika o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie
30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku gdy płatnik posiada profil w PUE ZUS,
informacja o decyzji udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.
Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w formie decyzji. W tej sytuacji
płatnik składek może złożyć do Prezesa ZUS wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji.
▪ Uwagi
Wysokość odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek określana jest w oparciu o treść art.
56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jako równa sumie 200 % podstawowej stopy
oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim,
i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 % (na dzień 14.04.2020 r. odsetki wynoszą 4%).
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II. CUDZOZIEMCY
1. Przedłużenie ważności zezwolenia na prace oraz świadczenia pracy
przez cudzoziemca bez zezwolenia na prace
Podstawa prawna

art. 1 Tarczy 1.0, dodano art. 15zzq do Specustawy

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 przewiduje przedłużenie z mocy prawa ważności zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
do upływu 30 dnia od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV- 2, jeżeli ostatni dzień ważności
zezwolenia przypada w okresie obowiązywania ww. stanów. Powyższą regulacje stosuje się odpowiednio
do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.
Ważne:
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni
przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później
niż w ostatnim dniu okresu przedłużonej ważności zezwolenia.
Tarcza 1.0 umożliwia świadczenie przez cudzoziemca pracy bez zezwolenia na pracę,
jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na podstawie którego
cudzoziemiec świadczył pracę, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Co jednak istotne, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną w ww. oświadczeniu tylko na rzecz
podmiotu, który złożył oświadczenie oraz w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do
upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał ostatni.
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Dodatkowy okres wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, nie wlicza się do
okresu wykonywania pracy o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art.88z ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy
Podstawa prawna

Art. 1 Tarczy 1.0 dodano art. 15z do Specustawy

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 przedłużyła termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, do
upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV- 2, jeżeli termin na złożenie ww. wniosku
wypadał w okresie obowiązywania, któregoś z wyżej wskazanych stanów.
Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w ww. 30 dniowym terminie powoduje, że pobyt
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się
za legalny.
Przewidzianą w art. 15z regulację stosuje się odpowiednio do:
• złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
• złożenia wniosku o przedłużenie pobytu na podstawie wizy Schengen lub wizji krajowej,
• złożenia wniosków składanych przez jednostki przyjmujące na podstawie art. 139l ust. 1 oraz
art. 139t ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
• złożenia wniosku o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

3. Przedłużenie legalnego pobytu na podstawie wizy Schengen i innych
Podstawa prawna

art. 73 Tarczy 2.0, dodany art. 15z1 – 15z4 do Specustawy

Treść nowej regulacji
Tarcza 2.0 przedłużyła legalny pobyt cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy
ogłoszono stan zagrożenie epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV – 2
przebywał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:
1. Wizy Schengen;
2. Wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
3. Dokumenty pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
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4. W ramach ruchu bezwizowego;
5. Wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej
niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej uprawnia ona do pobytu ma terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
6. Dokumenty pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu
wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po
dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie
pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę, zezwolenie na prace
sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, w tym również oświadczenie, które
zgodnie z art. 15zzq umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub w okresach nieobjętych
oświadczeniem (tj. uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę).
Tarcza 2.0 przedłużyła również ważność karty pobytu do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli okres jej ważności upłynął w czasie obowiązywania,
któregokolwiek z ww. stanów. W takim wypadku nie wydaje się i nie wymienia się kart pobytu.
Na takich samych zasadach przedłużeniu ulega również ważność tymczasowych zaświadczeń
tożsamości cudzoziemca, wydawanych na podstawie art. 55a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Tarcza 2.0 uprawniła Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji do wydania decyzji o przedłużeniu
pobytu repatrianta w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90
dni, jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie
chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka. Decyzja jest wydawana
na uzasadniony wniosek repatrianta.
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4. Przedłużenie ważności wizy krajowej oraz zezwolenia na pobyt
czasowy
Podstawa prawna

Art. 1 Tarczy 1.0, dodany art. 15zd do Specustawy

Treść nowej regulacji

Tarcza 1.0 przedłużyła z mocy prawa okres pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej oraz
okres ważności tej wizy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV- 2,
jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypadał w okresie
obowiązywania któregoś z wyżej wskazanych stanów.
Uwaga:
W dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej nakładki wizowej.
Podobną regulację zawiera Specustawa odnośnie zezwolenia na pobyt czasowy, którego ważność
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku
z zakażeniami wirusem SARS – CoV- 2. Okres ważności pozwolenia na pobyt czasowy ulega
przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego z stanów, który
obowiązywał jako ostatni.
Uwaga:
Nie wydaje się, ani nie wymienia karty pobytu.

5. Przedłużenie terminu powrotu cudzoziemca
Podstawa prawna
Specustawy

Art. 1 Tarczy 1.0, dodano art. 15 zzza oraz art. 15zzzb do

Treść nowej regulacji

Przedłużeniu uległ termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach oraz wyznaczony na podstawie art. 315 ust. 1
ustawy o cudzoziemcach termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca, który wypada w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku
z zakażeniami wirusem SARS – CoV- 2.
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Cudzoziemiec zobowiązany jest do dobrowolnego opuszczenie terytorium Rzeczpospolitej Polski do
upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego z stanów, który obowiązywał ostatni.
Podsumowanie
• Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę dla cudzoziemca do upływu 30 dnia od dnia
następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Przedłużenie ważności decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu
zezwolenia na pracę sezonową.
• Możliwość świadczenia przez cudzoziemca pracy bez zezwolenia na pracę, po upływie okresu
wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
• Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, do
upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii.
• Przedłużenie z mocy prawa okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej oraz
okresu ważności tej wizy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Przedłużenie z mocy prawa ważności zezwolenia na pobyt czasowy do upływu 30 dnia
następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Przedłużenie terminu do opuszczenia terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz terminu
dobrowolnego powrotu cudzoziemca, do upływu 30 dnia od dnia następującego po dniu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
• Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca przebywającego na podstawie wiz, dokumentów
lub ruchu bezwizowego,
• Przedłużenie ważności karty pobytu,
• Przedłużenie ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
• Możliwość przedłużenia pobytu repatrianta w ośrodku adaptacyjnym.
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III. PRAWO PODATKOWE I UPADŁOŚCIOWE
1. Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych
Podstawa prawna

Art. 4 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Wsteczne rozliczenie strat
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę, a uzyskane przez nich łączne
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% od łącznych
przychodów uzyskanych w 2019 r., mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty odpowiednio
dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z tej działalności, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000,00
zł.
Zmiana limitów zwolnienia przedmiotowego
Zwiększeniu ulegają limity zwolnień przedmiotowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26
lit. b, pkt 67 oraz pkt 78 lit. b ustawy o PIT. Zgodnie z tym unormowaniem:
•

tzw. inne zapomogi, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji
związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - zwolnione są od podatku dochodowego
w 2020 r. do kwoty 3.000,00 zł - [dotychczas było to do kwoty 1.000,00 zł];

•

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
długotrwałej choroby lub śmierci z tzw. innych źródeł - zwolnione są od podatku dochodowego
w 2020 r. do kwoty 10.000,00 zł [dotychczas było to do kwoty 6.000,00 zł];

•

wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej,
o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń
oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze
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środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest od podatku dochodowego w 2020 r. i 2021 r. do kwoty 2.000,00 zł [dotychczas
było to do kwoty 1.000,00 zł];
•

dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również̇ połączonego z nauką, pobytu na
leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych
i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu
– dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł – zwolnione są od podatku dochodowego
w 2020 r. i 2021 r. do kwoty do kwoty 3.000,00 zł [dotychczas było to do kwoty 2.000,00 zł]

Dodatkowe zwolnienia od podatku dochodowego
Od podatku dochodowego wolne są: świadczenia postojowe oraz świadczenia polegające na
zakwaterowaniu i wyżywieniu o których mowa w Specustawie- otrzymane lub pozostawione do
dyspozycji podatnika w 2020 r.
Odroczenie zaliczek PIT-4 za miesiące marzec-kwiecień do czerwca 2020 r.
Płatnicy składek, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą
dokonać zapłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. Prolongata
dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub
spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a także
świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło
oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
Zmiana terminu na zapłatę podatku od przychodów z budynków
Do dnia 20 lipca 2020 r. został wydłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków dla
podatników, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19, pod warunkiem, że uzyskane przez nich w danym miesiącu przychody są niższe, o co
najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku
podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do
uzyskanych w tym roku średnich przychodów.
Złe długi - wyłączenie
W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego
zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania
dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów
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wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego, pod warunkiem, że w danym okresie
rozliczeniowym ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane
przez niech w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego lub przypadku podatników którzy rozpoczęli
prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów.
Ważne:
Warunku dochodowego nie stosuje się do 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,
rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

•

Rezygnacja z uproszczonej formy płacenia zaliczek przez małych podatników
Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą w trakcie roku
podatkowego zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli
ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek podatnik ma obowiązek poinformować dopiero w zeznaniu składanym za rok
2020.
Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych,
które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków
trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
Unormowanie to dotyczy w szczególności maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających,
medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do
dezynfekcji i higieny rąk.
Ulgi z tytułu wspierania walki z COVID-19
Podatnicy którzy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przekazali darowiznę na
przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz:
•

podmiotów leczniczych,

•

Agencji Rezerw Materiałowych (z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych) lub

•

Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (z przeznaczeniem na cele wykonywania
działalności statutowej)
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mogą pomniejszyć podstawę obliczenia podatku lub zaliczki zgodnie z następującymi zasadami.
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 odpowiadającą
wartości darowizny.

Podatnicy, którzy ponieśli koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest
opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 mogą je odliczyć również od
dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.
Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
Termin na złożenie informacji o cenach transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r.
w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył
przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Art. 73 ust. 63 Tarczy 2.0:
W przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a
zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. nie tylko termin na złożenie informacji o cenach
transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r., ale również termin na złożenie oświadczenia
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2. Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych
Podstawa prawna

Art. 6 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Wsteczne rozliczenie strat
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed
dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31
grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa
powyżej przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym
bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej
straty, nie więcej jednak nią o kwotę 5.000.000,00 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym
bezpośrednio poprzedzającym ww. rok podatkowy.
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Ulgi z tytułu wspierania walki z COVID-19
Od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć
darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie
COVID-19 podmiotom:
•

wykonującym działalność leczniczą,

•

Agencji Rezerw Materiałowych (z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych) lub

•

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.

Podatnicy, którzy w 2020 r. ponieśli koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której
celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 mogą je odliczyć od
dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki w trakcie roku podatkowego, który rozpoczął się przed
dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się̨ po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się̨ po dniu 31 grudnia
2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Przesunięcie terminu na zapłatę podatku od przychodów z budynków
Termin zapłaty podatku od przychodów z budynku za miesiące marzec–maj 2020 r. został przedłużony
do dnia 20 lipca 2020 r., pod warunkiem, że podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 a uzyskane przez niego w danym miesiącu
przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
podatkowego lub w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. –
w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.
Ważne:
Warunku dotyczącego przychodu nie stosuje się do podatników którzy:
•

stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się̨ przychodów,

•

rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie
przychodów,
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•

rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Złe długi - wyłączenie
W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego
zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania
dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów
wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego, pod warunkiem, że w danym okresie
rozliczeniowym ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane
przez niech w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego lub przypadku podatników którzy rozpoczęli
prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów.
Ważne:
Warunku dochodowego nie stosuje się do 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,

•

rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy płacenia zaliczek przez małych podatników
Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę̨ wpłacania
zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy
wpłacania zaliczek podatnik powinien poinformować w zeznaniu składanym za rok 2020.
Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych,
które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków
trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
Za towary, o których mowa powyżej, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory,
środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle,
środki do dezynfekcji i higieny rąk.

46

Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
Termin na złożenie informacji o cenach transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r.
w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r.,
a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
Art. 72 ust. 60 Tarczy 2.0
W przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a
zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. nie tylko termin na złożenie informacji o cenach
transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r. ale również termin na złożenie oświadczenia
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

3. Zmiany w warunkach dot. utworzenia podatkowych grup
kapitałowych
Podstawa prawna

Art. 20 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Warunek dotyczący tworzenia podatkowych grup kapitałowych a dotyczący nie zalegania we wpłatach
podatków przez spółki tworzące grupę uznaje się za spełniony niezależnie od stanu rzeczywistego,
jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
To samo dotyczy również obowiązku uzyskania dochodów w wysokości conajmniej 2% w stosunku do
przychodów. Powyższa regulacja ma zastosowanie wyłącznie do roku podatkowego, który rozpoczął się
przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31
grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

4. Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług
Podstawa prawna

Art. 15 zzn, 32, 58, 63 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych
w związku z COVID-19- w razie zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług,
potwierdzonej fakturą, na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia w Białej Liście Podatników,
termin na złożenie zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
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Paragon lub faktura mogą być przesłane on-line
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, za zgodą nabywcy,
mogą wystawić paragon fiskalny lub fakturę postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób
z nim uzgodniony.
Odroczenie obowiązku składania nowego JPK-VAT
Dla dużych przedsiębiorców, termin na wdrożenia nowego JPK-VAT wraz z deklaracją został
przesunięty z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Termin wdrożenia JPK-VAT dla małych
i średnich przedsiębiorców pozostał bez zmian tj. 1 lipca 2020 r.
Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r.
Wejście w życie przepisów dotyczących stosowania nowej matrycy Vat zostało odroczone na dzień
1 lipca 2020 r.
Wydłużenie terminu na wejście w życie przepisów dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej
Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą
w życie 1 lipca 2020 r. (co jest związane z tym, że WIS oparty jest na nowej matrycy stawek VAT, którą
również odsunięto w czasie do 1 lipca 2020 r.). Tym samym do 1 lipca 2020 r. będą nadal obowiązywały
indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT.
Przedłużenie stosowania stawki 5% i 8 % podatku dla produktów wskazanych w art 8 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1751)
Do dnia 30 czerwca 2020 r. Zostało przedłużone stosowanie stawki 5 % i 8 % w odniesieniu do
produktów wskazanych w art 8 ust. 1 stawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do produktów tych zaliczają się m.in. książki, książki dla
dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania, gazety, nuty, dyski, taśmy, półprzewodnikowe
urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne”.

5. Zmiany w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne
Podstawa prawna

art. 23 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Możliwość odliczenia darowizn na walkę z COVID-19
Możliwość odliczania darowizn na cele związane z walką z COVID-19 na podstawie Ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
z dnia 20 listopada 1998 r
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Nowy art. 57b ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje możliwość odliczenia darowizn dokonanych dokonanych
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na cele związane z walką z COVID-19.
W konsekwencji, od przychodu obliczonego na podstawie w/w Ustawy odliczyć można darowizny
dokonane na rzecz:
• podmiotów wykonujących działalność leczniczą, objętych wykazem opracowanym przez właściwego
dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą;
wykaz można odnaleźć wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
NFZ
• Agencji Rezerw Materiałowych, z przeznaczeniem na cele zadań ustawowych,
• Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, z przeznaczeniem na cele statutowe,

Jednocześnie przewidziano wysokość odliczeń w przypadku w/w darowizn, w zależności od daty
dokonania darowizny:
• darowizna dokonana do 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%
wartości darowizny,
• darowizna w miesiącu maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 150%
wartości darowizny,
• darowizna dokonana w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega
wyrkoś odpowiadająca wartości darowizny.
Uwaga:
Odliczenie dotyczy darowizn, które nie zostały odliczone na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu przez
Podatnika ryczałtu.
Zwolnienie od obowiązku zwiększenia przychodów
Nowy art. 57 c Ustawy o Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne zwalnia podatników od obowiązku zwiększenia przychodów za
poszczególne okresy 2020 r., pod warunkiem:
• poniesienia przed Podatnika w danym okresie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19,
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• uzyskania przez Podatnika w danym okresie przychodów z działalności gospodarczej niższych o 50%
w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.,
• w przypadku gdy Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2019r. - pod uwagę brane są średnie
przychody uzyskane z działalności w 2019 r.,
chyba, że Podatnik stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w której nie ustala się przychodów, bądź
też rozpoczął działalność gospodarczą w 2019 r. lecz nie uzyskał w tym roku przychodów
z działalności, bądź rozpoczął działalność w 2020 r.

Uwagi:
Regulacje wprowadzone na postawie Ustawy zmieniającej specustawę wydają się być instrumentem
mającym zachęcić Podatników objętych regulacjami Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do dokonywania darowizn na cele
związane z walką z COVID-19. Szczególnie obiecującym jest możliwość odliczenia aż 200% wartości
darowizn dokonanych do końca kwietnia 2020 r. Jednocześnie, w przypadku dokonywania darowizn na
rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą pewnym utrudnieniem zdaje się być konieczność
śledzenia przez osoby wyrażające wolę dokonania darowizny wojewódzkiego dziennika urzędowego,
czy też BIP NFZ; uzasadnionym jest bowiem twierdzenie, iż w przypadku darowizny dokonanej na
rzecz podmiotów nieobjętych wykazem czy niewskazanych w BIP NFZ, preferencyjne stawki
odliczenia darowizny nie znajdą zastosowania, należy zatem w tej mierze wykazać się precyzją
w określaniu podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest darowizna.

6. Przedłużenie terminu do wniesienia opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego
Podstawa prawna

art. 15 j i art. 53 Tarczy 1.0.

Treść nowej regulacji
Na podstawie nowych regulacji przedłużono termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste w 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r.
Regulacja dotyczy również opłat przekształceniowych, związanych z przekształceniem prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewidziano nadto możliwość dalszego przedłużenia
terminu na postawie rozporządzenia Rady Ministrów.
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Art. 15 j Tarczy 2.0
Na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowanie przestrzennego oraz mieszkalnictwa przedłużony (na mocy Tarczy 1.0) do 30
czerwca 2020 r. termin na wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, może zostać
wyznaczony w jeszcze późniejszym terminie. O ewentualnej zmianie Minister zdecyduje, biorąc pod
uwagę okoliczność obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku
z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

7. Zmiany w Ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży
detalicznej
Podstawa prawna

art. 47 Tarczy 1.0.

Treść nowej regulacji
Odroczenie podatku handlowego od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
Odroczeniu uległ termin zapłaty podatku handlowego od sprzedaży detalicznej. Dotychczas, do
zapłaty podatku handlowego miały zostać zobowiązane głównie sklepy wielkopowierzchniowe, od
1 lipca 2020 r. Nowa regulacja przewiduje zapłatę w/w podatku od 1 stycznia 2021 r.

8. Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku
2020, odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w
miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 r.
Podstawa prawna

art. 15p oraz 15q Tarczy 1.0.

Treść nowej regulacji
Przewidziano możliwość zwolnienia przedsiębiorców, których płynność finansowa została
pogorszona w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwolnienie może nastąpić na podstawie uchwały rady gminy, za część roku 2020.
Prócz zwolnienia z podatku od nieruchomości Specustawa daje radom gmin możliwość przedłużenia
terminu płatności podatku od nieruchomości płatnych w miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 r., nie
dłużej niż do dnia 30 września 2020 r., dla przedsiębiorców których płynność finansowa została
pogorszona w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
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Wprowadzona regulacja stanowi instrument umożliwiający poszczególnym Gminom wprowadzenie ulg
dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia, jak również przedłużenia terminów płatności podatku od
nieruchomości, nie zobowiązując jednak Gmin do podjęcia uchwał w tym przedmiocie.
Przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem zwolnienia, czy przedłużenia płatności podatku od
nieruchomości rekomenduje się śledzenie Biuletynów Informacji Publicznej odpowiedniej gminy.
Art. 72 ust. 25 i 26 Tarczy 2.0
Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej
została rozszerzona na organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

9. Brak opłat prolongacyjnych nakładanych dotychczas w decyzji o
odroczeniu terminu, rozłożeniu na raty płatności podatku lub
zaległości podatkowej, stanowiących dochód budżetu państwa
Podstawa prawna

art. 15za Tarczy 1.0.

Treść nowej regulacji
Dla decyzji wydanych na podstawie wniosku Podatnika:
• o odroczenie terminu płatności podatku,
• o rozłożenie podatku na raty,
• o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
nie ustala ustala się w decyzji opłaty prolongacyjnej, pod warunkiem, że:
• wniosek taki zostanie przez Podatnika złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni po
ich odwołaniu,
• wniosek dotyczyć będzie należności stanowiących dochód budżetu Państwa.
Przewidziano nadto możliwość wydania przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych
rozporządzenia w przedmiocie zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych, przy czym jak wynika z treści regulacji - rozporządzenie wskazywać będzie
rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania jego poboru, okres, w którym następuje zaniechanie
i grupy obowiązanych których ono dotyczy.
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Komentarz:
Dotychczas przepisy Ordynacji podatkowej przewidywały ustalenie opłaty prolongacyjnej od kwoty
podatku lub zaległości podatkowej, objętych decyzją o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu
płatności podatku na raty.
Opłata prolongacyjna równa jest obniżonej stawce odsetek za zwłokę.
Pod rządami Specustawy w decyzji o odroczeniu terminu, rozłożeniu na raty podatku czy zaległości
podatkowej z odsetkami za zwłokę, jeżeli są to należności stanowiące dochód budżetu państwa, opłata
prolongacyjna nie będzie nakładana dla decyzji wydanych na skutek wniosku Podatnika złożonych
w okresie stanu epidemii i w okresie 30 dni po jego ustaniu.

10. Możliwość wydłużenia terminów do wykonania obowiązków
sprawozdawczych
Podstawa prawna

art. 15zzh Tarczy 1.0.

Treść nowej regulacji
Przepis art. 15 zzh Ustawy umożliwia Ministrowi Finansów określenie innych terminów wypełniania
obowiązków ewidencyjnych oraz związanych z przekazaniem sprawozdań lub informacji do właściwych
organów.
Wydane na podstawie art. 15 zzh Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. przewiduje
w szczególności przedłużenie terminów:
• zamknięcia ksiąg rachunkowych o 3 miesiące względem terminów dotychczas przewidzianych
w art. 12 ust. 2 Ustawy o z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni,
względem terminu dotychczas przewidzianego w art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości,
• zakończenia inwentaryzacji składników aktywów o 90 dni, w przypadku jednostek
prowadzących działalność, do których stosuje się przepisy ustaw wskazanych w art. 1 ust.2. Ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - o 60 dni (dot. inwentaryzacji, o której
mowa w art. 26 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o rachunkowości),
• sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki i przedstawienia
go właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami, statutem, umową,
o 3 miesiące, względem terminu określonego w art. 52 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, zaś dla
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jednostek prowadzących działalność, do których stosuje się przepisy ustaw wskazanych w art. 1 ust. 2.
Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - o 2 miesiące,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający
o 3 miesiące, względem terminu określonego w art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,
• sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą, jak
również zatwierdzenia tego sprawozdania rzez organ zatwierdzający jednostki dominującej o 3 miesiące względem terminów dotychczas przewidzianych w art. 63c ust. 2 i 4 Ustawy
o rachunkowości,
• sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki (sporządzanego wraz z rocznym
sprawozdaniem finansowym) przez kierownika jednostki: spółek kapitałowych, spółek
komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej,
spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, tych spółek jawnych i komandytowych, których
wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki
komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz
alternatywnych spółek inwestycyjnych o 3 miesiące,
• sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a
Ustawy o rachunkowości o 3 miesiące, względem przewidzianego w tym przepisie terminu,
w przypadku jednostek prowadzących działalność, do których stosuje się przepisy ustaw wskazanych
w art. 1 ust. 2. Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - o 2 miesiące.
Powyższe zmiany terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego,
kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r.,
a których termin nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.
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11. Zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilno-prawnych
Podstawa prawna

art. art. 28 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Zwolnieniem przedmiotowym z podatku od czynności cywilnoprawnych została objęta sprzedaż
i zamiana walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12. Zmiany w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe
Podstawa prawna

art. 73 ust. 45 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan
niewypłacalności powstał właśnie z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie,
termin do złożenia wniosku będzie biegł na nowo. Co istotne, jeżeli stan niewypłacalności powstał
w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, domniemywa się, że
zaistniał z powodu COVID-19.
Druga zmiana dotyczy terminów, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku
o upadłość. Otóż terminy te, ulegają wydłużeniu o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, a dniem, w którym wniosek ten winien być złożony, gdyby zastosowanie miał
dotychczasowy trzydziestodniowy termin.
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IV. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Podstawa prawna
31zy10 Tarczy 2.0.

art. 6, art. 15zza oraz art. 31zv Tarczy 1.0, art. 9 oraz art.

Treść nowej regulacji

Wyłączenie nr 1.
Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa
p.z.p.) w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek :
•

zamówienie dotyczy usług lub dostaw niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,

•

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Wyłączenie nr 2.
Nie stosuje się przepisów ustawy p.z.p. do zamówień udzielanych przez :
•

Bank Gospodarstwa Krajowego,

•

Polski Fundusz Rozwoju S.A. / regionalne fundusze rozwoju realizujące działania
z zakresu polityki rozwoju województwa,

związanych z realizacją zadań dotyczących instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania
negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19 (obsługa funduszy – środków
publicznych, powierzonych w/w podmiotom oraz wykorzystanie środków z nich pochodzących).
Wyłączenie nr 3.
Nie stosuje się przepisów ustawy p.z.p. do zamówień udzielanych przez ZUS na usługi lub dostawy
w zakresie realizacji zadań związanych z ustaleniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego.
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Wyłączenie nr 4.
Nie stosuje się przepisów ustawy p.z.p. do zamówień udzielanych przez ZUS na usługi lub dostawy
w zakresie realizacji zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres
od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
Wyłączenie nr 5. (fakultatywne)
W czasie trwania:
•

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

•

przed okres kolejnych 3 miesięcy od dnia odwołania w/w stanu,

do zamówień na towary i usługi nabywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną
(ARP S.A.) oraz spółkę zależną ARP S.A., której powierzono wykonywanie zadań określonych
w ustawach wchodzących w skład tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, niezbędnych do zapewnienia
realizacji procesu udzielania wsparcia można nie stosować przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wyłączenie nr 6.
Nie stosuje się przepisów ustawy p.z.p. do zamówień udzielanych przez ZUS na usługi lub dostawy
w zakresie realizacji zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę.

▪ Uwagi
Lektura omawianych wyżej regulacji prowadzi do wniosku, że Ustawodawca wyłączając stosowanie
przepisów ustawy p.z.p. nie wskazał jakichkolwiek wymogów co do trybu udzielania zamówień na
dostawy i usługi we wskazanym wyżej zakresie, co może wskazywać na dopuszczalność zamawiania
dostaw i usług w sposób dowolny, co dotyczy w szczególności wyboru podmiotu je realizującego.
Jedynie celem systematyzacji, warto przytoczyć w tym miejscu definicje ustawowe pojęć „usługi” oraz
„dostawy”, ujęte w art. 2 pkt) 2 i 10 ustawy p.z.p.:
•

„usługi” - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

•

„dostawy” - nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.
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2. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i
sądowych a kontrola udzielonych zamówień publicznych
Podstawa prawna

art. 15zzs ust. 3 Tarczy 1.0 oraz art. 15zzs ust. 4 Tarczy 2.0.

Treść nowej regulacji
Art. 15zzs ust. 1 pkt) 1-10 Specustawy przewiduje, iż w ramach wymienionych we wskazanym przepisie
postępowań, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na ten okres.
Należy jednak mieć na uwadze, iż art. 15zzs ust. 3 Specustawy zawiera regulację, zgodnie z którą
wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych nie dotyczy:
•

kontroli uprzednich udzielanych zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
(dalej: UZP), oraz

•

postępowań odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO).

Jednocześnie, Specustawa daje prezesowi UZP lub prezesowi KIO upoważnienie do wydawania
zarządzeń, w zakresie szczegółowych warunków pracy KIO, zapewnienia jej prawidłowego
urzędowania oraz stosowania środków bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
Odnosząc się do wstrzymania i zawieszenia biegu terminów w innych sprawach dotyczących zamówień
publicznych, niż wymienione powyżej (kontrola Prezesa UZP uprzednich zamówień
współfinansowanych ze środków UE oraz postępowania odwoławcze przed KIO), organ, sąd lub
podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może :
•

wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności, lub

•

zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż
przewidziany ustawą,

jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego.
Podmiot (strona/uczestnik/kontrolowany i jego kontrahent/organ zajmujący stanowisko) jest w tej
sytuacji zobowiązany do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, natomiast w przypadku
zarządzenia biegu terminu, jego upływ pociąga za sobą skutki wskazane w ustawie.
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Uwagi:
Z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych najistotniejsze
znaczenie mają następujące rozwiązania uchwalone w ramach Specustawy z dnia 31 marca 2020 r.:
•

prezes UZP w chwili obecnej będzie w dalszym ciągu prowadził kontrole uprzednie,

•

terminy w zakresie postępowania odwoławczego (Dział VI rozdział 2 „Odwołanie” ustawy
p.z.p.) nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu, a co za tym idzie wnoszenie odwołań do KIO
odbywać się będzie tak jak dotychczas,

•

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID19, nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed KIO.

Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego na stronie internetowej UZP, omawiana regulacja
Specustawy ma na celu „umożliwienie prowadzenia postępowań i zawierania umów w sytuacji
niekorzystania przez wykonawców z odwołań, umożliwienie przeprowadzenia kontroli uprzedniej
i zawarcia po jej zakończeniu umowy, oraz funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej w sytuacjach
nie wymagających jawnych rozpraw (np. posiedzenia w celu umorzenia postępowań i umożliwienie
w takiej sytuacji zawarcia umowy).”

3. Realizacja umów w sprawie zamówienia publicznego a sytuacja
społecznogospodarcza związana z pandemią COVID-19
Podstawa prawna

art. 15r oraz art. 15v Tarczy 1.0. oraz Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
W sytuacji, w której okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 już wywierają, lub mogą
wywrzeć wpływ na należyte wykonanie uprzednio zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dalej: „umowa”), każda ze stron – a więc zarówno zamawiający jak i wykonawca – jest zobowiązana do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, z jednoczesnym
przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających wystąpienie takowych okoliczności.
Mając na względzie, że w chwili obecnej trudno przewidzieć jakiego rodzaju okoliczności wynikające
z pandemii będą wywierały wpływ na realizację zamówień publicznych, Ustawodawca wskazał jedynie
przykładowe z nich:
•

nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć
w realizacji zamówienia,
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•

decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego (lub odpowiednio - wojewódzkiego inspektora
sanitarnego), nakładająca na wykonawcę obowiązek podjęcia czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

•

podlegające natychmiastowemu wykonaniu, związane z przeciwdziałaniem COVID-19
polecenia wojewodów obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające
w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe
osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ,
polecenia lub decyzje ministra właściwego do spraw zdrowia, a także decyzje Prezesa Rady
Ministrów kierowane do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców,

•

wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

•

innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy,

•

okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

•

w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z
realizacją umowy poza terytorium RP, w miejsce dokumentów potwierdzających
występowanie okoliczności, o których mowa w punktach powyżej, składa się dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.

Posłużenie się przez ustawodawcę tzw. katalogiem otwartym, wynikającym z użycia sformułowania
„w szczególności” oznacza, że możliwe jest powołanie się również na inne okoliczności, z tym, że
konieczne jest wykazanie wobec drugiej strony, iż wywierają one lub mogą wywrzeć wpływ na należyte
wykonanie umowy.
Kiedy strona umowy otrzyma od drugiej strony informację o wpływie określonych okoliczności
związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy (wraz z kompletną dokumentacją je
potwierdzającą), jest zobowiązana w terminie 14 dni przedstawić na piśmie wraz
z uzasadnieniem swoje stanowisko, co do wpływu przedstawionych okoliczności na wykonanie
umowy. Przedstawienie dalszych dokumentów otwiera drugiej stronie ponowny 14-dniowy termin na
przedstawienie pisemnego stanowiska, przy czym każda ze stron może zażądać od drugiej strony
przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń.
Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące kary umowne lub odszkodowanie z tytułu
odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w ramach wymiany pisemnych
stanowisk między stronami, możliwe jest przedstawienie wpływu postulowanej zmiany umowy na
zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych, odszkodowań, lub też na ich wysokość.
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Zgodnie z art. 15r ust. 4 Specustawy, jeśli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy obejmującej
udzielenie zamówienia publicznego, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy.
Ustawodawca nie przewidział zamkniętego katalogu dopuszczalnych zmian umowy, podając tytułem
przykładu, iż mogą one dotyczyć:
•

terminu wykonania umowy lub jej części,

•

czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,

•

zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

•

zmiana zakresu świadczenia oraz wynagrodzenia wykonawcy, lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 15v Specustawy, zgodnie z którym nowe regulacje
przewidujące możliwość zmiany umowy nie naruszają praw stron umowy wynikających z przepisów
prawa cywilnego, poza jednym, niezwykle ważnym wyjątkiem - okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, wywierające wpływ na należyte wykonanie umowy, nie mogą stanowić samodzielnej
podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy łączącej wykonawcę i podwykonawcę (oraz – odpowiednio –
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę), podmioty te mogą uzgodnić odpowiednią zmianę umowy,
w zakresie odpowiadającym zmianom dopuszczalnym między zamawiającym a wykonawcą, jednakże
wskazana modyfikacja nie może przewidywać warunków mniej korzystnych, niż warunki umowy
zmienionej w oparciu o art. 15r ust. 4 Specustawy.
Umowa o zamówienie publiczne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się zawierana jest :
•

pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

•

za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Omówione regulacje dotyczące możliwości modyfikacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego
stosowane są odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych, które zgodnie z art. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone są z zakresu stosowania tejże ustawy.
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▪ Uwagi
Przyjęte przez Ustawodawcę rozwiązanie przewiduje możliwość podjęcia szybkich i efektywnych
działań, mających na celu wprowadzenie zmian do już zawartych umów dotyczących udzielenia
zamówienia publicznego, a to z uwagi na nieoczekiwaną zmianę stosunków społecznych lub
gospodarczych wywołaną COVID-19.
Kształt wprowadzonej regulacji jasno wskazuje, iż w praktyce podmiotami najżywotniej
zainteresowanymi ubieganiem się o takowe zmiany będą wykonawcy umów. Jednocześnie, Specustawa
pozostawiła całkowicie „w rękach” zamawiającego decyzję, czy do zmiany umowy faktycznie dojdzie.
Omawiana regulacja nie zawiera ponadto żadnych kryteriów pomocniczych, które pomagałyby
w ustaleniu rzeczywistego wpływu (lub możliwości wpływu) okoliczności związanych z pandemią na
należyte wykonanie umowy. Ciężar udowodnienia powyższego, który może zostać śmiało określony
jako konieczność „przekonania” drugiej strony, że umowa powinna ulec zmianie, spoczywać będzie
najczęściej na przedsiębiorcy będącym wykonawcą tejże umowy.

4. Możliwość modyfikacji tzw. umów offsetowych
Podstawa prawna

art. 15ra Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji

Uwagi wprowadzające
Umowa offsetowa (offset – ang. wyrównanie, kompensata) zawierana jest między Skarbem Państwa
a zagranicznym dostawcą i obejmuje zobowiązanie zagranicznego dostawcy wobec Skarbu Państwa
i offsetobiorcy (podmiotu wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium RP) polegające w szczególności na
przekazaniu technologii lub know-how, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub praw
do korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji, zapewniające wymaganą przez Skarb Państwa
niezależność od zagranicznego dostawcy w celu utrzymania lub ustanowienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych
i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych
interesów bezpieczeństwa państwa.
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W polskim porządku prawnym kwestie umów offsetowych reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.
o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa państwa (dalej: ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.).
Celem umowy offsetowej jest zapewnienie udziału zagranicznych dostawców w restrukturyzacji
i rozwoju gospodarki RP, w szczególności rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego,
a także przemysłu lotniczego, elektronicznego oraz wdrażanie zaawansowanych technologii.
Przedmiotem umowy są uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, m.in. broń, amunicja, materiały wybuchowe,
a także usługi oraz technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Umowa offsetowa swoim
zakresem obejmuje sprzedaż, licencję, know-how i inne umowy o przeniesienie prawa lub świadczenie
usług.
▪ Treść nowej regulacji
Strona umowy offsetowej będąca zagranicznym dostawca ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania Ministra Obrony Narodowej o okolicznościach związanych z wystąpieniem
COVID-19, które już wywierają, lub mogą wywrzeć wpływ na należyte wykonanie uprzednio
zawartej umowy offsetowej oraz zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań,
z jednoczesnym przedstawieniem stosownych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
wystąpienie takowych okoliczności.
W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów i oświadczeń, Minister Obrony Narodowej przekaże
dostawcy zagranicznemu swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, co do wpływu przedstawionych
okoliczności na należyte wykonanie umowy offsetowej oraz zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub
odszkodowań.
Stanowisko Ministra Obrony Narodowej stanowi w szczególności podstawę do:
• zastosowania w odniesieniu do umowy offsetowej art. 21 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 2014 r.,
zgodnie z którym w przypadku istotnej zmiany okoliczności w czasie wykonywania umowy
offsetowej może nastąpić zmiana offsetobiorcy, offsetodawcy, przedmiotu, wartości oraz terminu
wykonania poszczególnych zobowiązań offsetowych lub może nastąpić zastąpienie danego
zobowiązania offsetowego nowym zobowiązaniem offsetowym lub nowymi zobowiązaniami
offsetowymi,
• czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części.
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Minister Obrony Narodowej na wniosek zagranicznego dostawcy (strony umowy offsetowej) lub
z własnej inicjatywy, może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu wykonywania umowy offsetowej
przez okres dłuższy niż 10 lat.
Do zmiany umowy offsetowej wprowadzanych w związku z okolicznościami omawianymi w niniejszym
punkcie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r.

5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej
wobec spółki, a także odpowiedzialności związanej z naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych
Podstawa prawna

art. art. 15s, art. 15t oraz art. 15u Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Przewidując możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w nadzwyczajnym trybie,
Ustawodawca wprowadził regulacje chroniące strony umowy przed odpowiedzialnością
wynikającą z przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
•

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych - skutkującego karą w postaci
upomnienia, nagany, kary pieniężnej, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami
publicznymi - nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie od strony umowy w sprawie
zamówienia publicznego należności wynikających z jej niewykonania lub też nienależytego jej
wykonania (tj. kar umownych, odszkodowań itp.), powstałych na skutek okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, jak również zmiana tejże umowy w trybie art. 15r ust. 4.
•

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

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 z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec spółki członek zarządu,
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który zaniecha ustalenia lub dochodzenia od strony
umowy w sprawie zamówień publicznych należności powstałych w związku z jej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem, na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, lub też
dokona zmiany umowy w oparciu o postanowienia specustawy.
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•

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Nie popełni przestępstwa penalizowanego na gruncie art. 296 § 1-4 k.k., polegającego na
wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym osoba, która działając z ramienia jednej ze stron umowy
w sprawie zamówienia publicznego nie ustali, nie pobierze lub nie będzie dochodzić od drugiej strony
należności wskazanych w akapicie poprzedzającym. Podobnie, odpowiedzialnością karną nie będzie
skutkowała zmiana umowy dotyczącej zamówienia publicznego, dokonana w trybie omawianym
w niniejszym artykule.
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V. POMOC PUBLICZNA I INNE FORMY
WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Formy pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom –
wiadomości wprowadzające
Podstawa prawna

art. 1 i nast. Projektu ustawy

Treść nowej regulacji
Komentowany Projekt Ustawy przewiduje następujące formy pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom, a to:
•

pomoc na ratowanie,

•

tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz

•

pomoc na restrukturyzację.

Pomoc publiczna może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności
społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku. Na gruncie projektu ustawy, ww. pojęcia
należy rozumieć przede wszystkim, jako ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę, w wyniku
trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID – 19.
Beneficjentem pomocy publicznej może zostać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, który m. in.:
•

prowadzi działalność gospodarczą w określonym sektorze od co najmniej 3 lat,

•

nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla
lub w sektorze finansowym,

•

nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa
strukturalna nadprodukcja.

Pomoc publiczna w formie ratowania oraz restrukturyzacji może zostać udzielona w razie spełnienia
jednej z następujących przesłanek:
•

gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny (przede wszystkim, kiedy utracił on zdolności do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych),
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•

gdy przedsiębiorca wskutek poniesionych strat utracił więcej niż połowę kapitału,
w szczególności, jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku
obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów
(funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału
(funduszu) podstawowego,

•

gdy u przedsiębiorcy innego niż mały lub średni, w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek długów
do kapitału własnego był większy niż 7,5 lub stosunek zysku operacyjnego powiększonego
o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Pomoc na tymczasowe wparcie restrukturyzacyjne udzielona może zostać przy spełnieniu
powyższych warunków jedynie mikro–, małemu i średniemu przedsiębiorcy, jeżeli całkowita wartość
pomocy udzielonej przedsiębiorcy w ramach tego samego procesu restrukturyzacji nie przekracza
równowartości 10 mln euro.
W powyższym przypadku, udzielenie pomocy na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne nie będzie
podlegało także notyfikacji Komisji Europejskiej. W odniesieniu do pomocy na ratowanie oraz
pomocy na restrukturyzację, za wyjątkiem mikro–, małego i średniego przedsiębiorcy, o którym mowa
wyżej, stawiany jest wymóg notyfikowania zamiaru ich udzielenia Komisji Europejskiej.
Pomocy publicznej udziela minister właściwy ds. gospodarki ze środków pochodzących z budżetu
państwa. Kompetencja ta może zostać jednak powierzona przez ww. ministra na rzecz
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: ARP).

2. Pomoc na ratowanie
Podstawa prawna

art. 13 i nast. projektu ustawy

Treść nowej regulacji
Pomoc na ratowanie udzielana jest przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:
•

opracowania planu restrukturyzacji lub

•

likwidacji działalności gospodarczej.

Pomoc publiczna w formie ratowania przyznawana jest przedsiębiorcy w formie pożyczki, której stopa
oprocentowania jest wyższa, aniżeli stopa bazowa (publikowana przez Komisję Europejską)
powiększona o 4 punkty procentowe.
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Uzyskanie tej formy pomocy uzależnione jest od ustanowienia na rzecz ministra właściwego do spraw
gospodarki zabezpieczenia, wynoszącego nie mniej niż 50 % kwoty planowanej pomocy. W zakresie
form zabezpieczenia wymienia się: hipotekę, zastaw cywilny lub rejestrowy, cesję wierzytelności,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost oraz weksel własny in blanco.
Wysokość udzielonej przedsiębiorcy pomocy na ratowanie ograniczona jest do kwoty niezbędnej do
utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, w okresie na który pomoc została
udzielona, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony bezpośrednio do urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw gospodarki lub ARP (w zależności od tego, czy minister powierzy ARP
kompetencje do przyznawania pomocy publicznej), za pośrednictwem operatora pocztowego lub
środków komunikacji elektronicznej.
Minister właściwy do spraw gospodarki lub ARP dokonują oceny formalnej i merytorycznej wniosku
o udzielenie pomocy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia.
W następstwie wydania decyzji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy, przedsiębiorcy przysługuje:
•

wniosek o jego ponowne rozpatrzenie (gdy decyzję wydał minister właściwy do spraw
gospodarki),

•

odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki (gdy decyzję wydała ARP).

Pomocy na ratowanie udziela się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia:
•

zatwierdzenia przez Komisję Europejską notyfikacji o jej przyznaniu,

•

udzielenia pomocy (gdy nie jest wymagana notyfikacja Komisji Europejskiej, o czym mowa
w zagadnieniu nr 1).
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3. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
Podstawa prawna

art. 24 i nast. projektu ustawy

Treść nowej regulacji
Pomoc w formie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego udzielana jest mikro, małemu lub
średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu
prowadzenia działalności gospodarczej przez cały czas niezbędny do wdrożenia działań
restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania
na rynku.
W rozumieniu projektu ustawy, pod pojęciem długookresowej zdolności do konkurowania na rynku
rozumieć należy zdolność przedsiębiorcy do pokrywania kosztów wykonywanej działalności
gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, bez konieczności ponownego
wspierania tego przedsiębiorcy środkami publicznymi pochodzącymi z pomocy na ratowanie lub
restrukturyzację przez okres co najmniej 10 lat.
Omawiana forma pomocy publicznej może zostać udzielona także przedsiębiorcy, który nie znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidywalnych
okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.
Pomoc publiczna w formie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego udzielana jest przedsiębiorcy
w formie pożyczki.
W zakresie oprocentowania ww. pożyczki, zasad składania wniosku pomocowego oraz środków
zaskarżenia od decyzji wydawanych w toku postępowania odpowiednio stosuje się zasady omówione
w zagadnieniu numer 2.
Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu
restrukturyzacji, składanego wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej, a który to plan musi
zostać zatwierdzony przez ministra właściwego ds. gospodarki.
Przedsiębiorca, któremu udzielono tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego zobowiązany jest
w terminie 15 miesięcy od dnia udzielenia pomocy (a w przypadku, gdy uprzednio przedsiębiorcy
udzielono pomocy na ratowanie – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia tej formy pomocy przez
Komisję Europejską) złożyć ministrowi właściwemu ds. gospodarki lub ARP:
•

plan restrukturyzacji lub plan likwidacji (do zatwierdzenia) lub

•

oświadczenie o planowanej spłacie pożyczki.
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Wysokość tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest ograniczona do kwoty niezbędnej do
kontynuowania działalności gospodarczej przedsiębiorcy w okresie, na który to wsparcie zostało
udzielone, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy.

4. Pomoc na restrukturyzację
Podstawa prawna

art. 32 i nast. projektu ustawy

Treść nowej regulacji
Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi mu przywrócenie
długookresowej zdolności do konkurowania na rynku (pojęcie to zostało zdefiniowane
w zagadnieniu numer 3).
Ww. forma pomocy publicznej może zostać udzielona, jeżeli:
•

zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości
rynku,

•

bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby
zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany nie osiągając celu w postaci zapobiegnięcia
trudnościom społecznym lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku,

•

zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania niebędące
pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, iż
nastąpi zapobiegnięcie trudnościom społecznych lub przezwyciężone zostaną niedoskonałości
rynku (np. sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa).

Pomoc na restrukturyzację ograniczona jest do minimum niezbędnego do przywrócenia
przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej zdolności
do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość i formę udzielanej pomocy
na restrukturyzację oraz podział obciążeń.
W zakresie form pomocy na restrukturyzację wyróżnia się:
•

pożyczkę,

•

objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału
w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej
dotychczasowych udziałów lub akcji,

•

objęcie obligacji,

•

zmianę terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację.
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Pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonywaniu administracyjnej
kary pieniężnej, udzielonej przez organ który daną karę nałożył wskutek:
•

odroczenia terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,

•

odroczenia terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na
raty,

•

umorzenia administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części,

•

umorzenia odsetek za zwłokę w całości lub części.

Przyznanie pomocy na restrukturyzację uwarunkowane jest wdrożeniem planu restrukturyzacji,
składanego wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej.
W zakresie zasad składania wniosku pomocowego oraz środków zaskarżenia od decyzji wydawanych
w toku postępowania odpowiednio stosuje się zasady omówione w zagadnieniu numer 2.
Zarówno jak w przypadku pomocy na ratowanie, pomoc na restrukturyzację udzielana jest na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy od dnia:
•

zatwierdzenia przez Komisję Europejską notyfikacji o jej przyznaniu,

•

udzielenia pomocy (gdy nie jest wymagana notyfikacja Komisji Europejskiej, o czym mowa
w zagadnieniu nr 1).

5. Zwrotne wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A.
Podstawa prawna

art. art. 1 – 12 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Wsparciem na gruncie omawianej ustawy są oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
(dalej: ARP) instrumenty finansowego wsparcia zwrotnego, udzielanego przedsiębiorcom, których
przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, w szczególności w formie pożyczki
obrotowej oraz leasingu operacyjnego.
Szczegółowy wykaz ww. instrumentów opublikowany zostanie na stronie internetowej ARP.
Beneficjentami wsparcia mogą zostać przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej,
rozumianej jako spadek obrotów gospodarczych, polegający na spadku sprzedaży towarów lub usług
w następstwie pandemii COVID – 19.
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Wsparciem nie mogą zostać objęci przedsiębiorcy, wobec których:
•

ogłoszono upadłość oraz

•

otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego
lub wszczęcie restrukturyzacji, do momentu ich prawomocnego rozpatrzenia – procedura udzielenia
wsparcia ulega zawieszeniu.
Celem oferowanego przez ARP wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym
COVID – 19 poprzez zapewnienie jego beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu
tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Wsparcie udzielane jest na wniosek składany do ARP, wraz z którym przedsiębiorca przedkłada:
•

oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową oraz

•

informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania
jego sytuacji ekonomicznej.

Warunkiem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na
pozyskiwanie przez ARP danych dotyczących jego sytuacji finansowej.
Wzór wniosku oraz zasady jego wypełniania określone zostaną na stronie internetowej ARP.
Wniosek przedsiębiorcy rozpatrywany jest niezwłocznie przez ARP, nie później jednak niż w terminie
14 dni od jego złożenia, a w razie zaistnienia braków formalnych, ARP wzywa przedsiębiorcę do ich
uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, ARP odrzuca wniosek,
niezwłocznie informując o tym przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony nie podlega ponownemu
rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ARP przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy
wsparcia z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia
warunków umowy z beneficjentem.
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6. Poręczenie oraz gwarancja spłaty kredytu udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna

art. 15 zzzd Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Powołana wyżej norma, rozszerza dotychczasowy katalog form pomocy prawnej udzielanej
przedsiębiorcom. W związku z trwającą pandemią, Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK)
może udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń oraz gwarancji spłaty kredytów
zaciągniętych przez przedsiębiorców w celu zapewnienia ich płynności finansowej.
Niemniej jednak, prawodawca ograniczył ww. uprawnienie BGK, stanowiąc, iż nie dotyczy ono
kredytów udzielanych:
•

mikroprzedsiębiorstwom (tj. przedsiębiorstwom zatrudniających mniej niż 10 pracowników,
osiągających roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro) oraz

•

małym przedsiębiorstwom (tj. przedsiębiorstwom zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
osiągających roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro).

Poręczenie lub gwarancja udzielane na podstawie Specustawy nie mogą obejmować więcej, aniżeli 80%
pozostającej do spłaty kwoty kredytu, a ich udzielanie następuje na wniosek uprawnionego
przedsiębiorcy.
Nadto, zgodnie z art. 2 b ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, poręczenie oraz gwarancja udzielane przez BGK muszą być
terminowe oraz udzielane do kwoty z góry oznaczonej.

7. Uproszczona możliwość uzyskania umorzenia, odroczenia lub
rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym
Podstawa prawna

art. 15 zzze, 15 zzzf, 15 zzzg Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Należności przypadające Skarbowi Państwa
W odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu oddania m. in. przedsiębiorcom nieruchomości
w najem, dzierżawę lub użytkowanie, z których dochód przypada Skarbowi Państwa, w okresie
przypadającym na stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii starosta lub prezydent miasta
na prawach powiatu może bez zgody wojewody:
•

umorzyć je w całości lub części,

•

odroczyć ich spłatę lub
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•

rozłożyć je na raty.

Nadto, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 wprowadzono
możliwość odstąpienia od dochodzenia:
•

wskazanych wyżej należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami – przez starostę lub
prezydenta miasta na prawach powiatu bez zgody wojewody,

•

należności pieniężnych dot. nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa (m. in. przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Trybunału Konstytucyjnego i in.) – przez ministra właściwego ds. budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Należności przypadające jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym
W odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, z których dochód przypada jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostce
budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu albo samorządowej instytucji kultury,
w okresie przypadającym na stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do momentu
uregulowania kwestii ww. należności przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego –
wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa mogą:
•

je umorzyć,

•

terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub

•

płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.

W przedmiocie pozostałych należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce
samorządu terytorialnego lub jej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi
budżetowemu, bądź samorządowej instytucji kultury, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może w drodze uchwały postanowić o odstąpieniu od dochodzenia ww. należności,
w stosunku do tych podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 i które złożą
wniosek o odstąpienia dochodzenia należności.
Do czasu podjęcia powyższej uchwały, o odstąpieniu od dochodzenia pozostałych należności
postanowić może także, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z trwającą pandemią – wójt burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd
województwa.
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VI. ZOBOWIĄZANIA UMOWNE A STAN
EPIDEMII
1. Stan epidemii a odwołanie imprezy sportowej, wystawy, kongresu,
wycieczki zagranicznej czy koncertu
Podstawa prawna

art. 15 zp Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., a następnie stanu epidemii
dnia 20 marca 2020 r. wprowadzony został zakaz organizacji imprez masowych oraz odwołano
wszelkie uprzednio zaplanowane.
Ustanowiono także ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności związanej
m.in. z zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
90.0), sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0),
czy związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
59.14.Z).
Mając na względzie powyższe, art. 15zp ust.1 Specustawy wprowadza zasadę zwrotu wpłaconych
środków w terminie 180 dni od skutecznego rozwiązania umowy, jeśli rozwiązanie umowy pozostaje
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Regulacja dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw
i kongresów lub działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujących
wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe. Ust. 3 rozszerza jej stosowanie odpowiednio do
przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
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Ważne:
Jednocześnie, wprowadzono także rozwiązanie umożliwiające wyrażenie przez klienta zgody na
otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń
w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie,
za które klient wniósł zapłatę. W przypadku wyrażenia takiej zgody, rozwiązanie umowy nie jest
skuteczne. Co istotne, wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji
dotychczasowej umowy przez klienta.
Tarcza 2.0 rozszerzyła katalog podmiotów o przedsiębiorców prowadzących działalność polegają na
udostępnieniu pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe na szkolenia, konferencje lub egzaminy.
▪ Uwagi
▪ Tarcza 1.0 nie reguluje procedury zwrotu wpłaconych środków. Uzależniona może ona zostać od
wybranego sposobu płatności, a szczegółowych informacji poszukiwać należy na stronie
internetowej organizatora – sami organizatorzy powinni ze własnym zakresie zadbać
o przygotowanie stosownych informacji nt. realizacji zwrotu,
▪ Regulacja ta uwzględnia apel przedsiębiorców branż najbardziej dotkniętych kryzysem kierowany do
swoich klientów o nierozwiązywanie umów, lecz o skorzystanie z usług w późniejszym terminie.
Skuteczność rozwiązania umowy zależna jest bowiem li tylko od woli konsumenta,
▪ Regulacja ta nie ma wpływu na wzajemne rozliczenia pomiędzy organizatorem, a podwykonawcami.
W tym wypadku, zależne one będą od kształtu zawartej umowy. Wyjątkiem jest odwołanie imprezy
decyzją administracyjną wojewody.

2. Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej lub
odstąpienie od umowy z powodu epidemii
Podstawa prawna

art. 15k Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 reguluje odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie
umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy przez
organizatora turystyki, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
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Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych „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”.
Zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych „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 organizator turystyki 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”.

W tej sytuacji, na zasadzie art. 15 k ust. 1 Tarczy 1.0, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy jest
skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu
lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
UWAGA: Zgodnie z ust. 2 odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku
wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do
realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć
impreza turystyczna. Co istotne, wartość vouchera również nie może być niższa niż kwota wpłacona na
poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
Interesujące rozwiązanie zawarte zostało w ust. 4, zgodnie z którym środki odpowiadające wpłatom na
poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2,
a więc zgoda na otrzymanie vouchera, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora
turystyki.
▪ Komentarz
Z uwagi na podobieństwo do regulacji dot. odwołania imprez kulturalnych, sportowych itd., również
i w przypadku imprez turystycznych pojawiają się tożsame pytania i wątpliwości:
•

Tarcza 1.0 nie reguluje procedury zwrotu wpłaconych środków. Uzależniona może ona zostać
od wybranego sposobu płatności, a szczegółowych informacji poszukiwać należy na stronie
internetowej organizatora – a sami organizatorzy powinni ze własnym zakresie zadbać
o przygotowanie stosownych informacji nt. realizacji zwrotu.

•

Regulacja ta również uwzględnia apel przedsiębiorców branż najbardziej dotkniętych kryzysem
kierowany do swoich klientów o nierozwiązywanie umów, lecz o skorzystanie z usług
w późniejszym terminie. Skuteczność rozwiązania umowy zależna jest bowiem od woli
podróżującego.
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3. Stan epidemii a najem lokalu w galerii handlowej
Podstawa prawna

art. 15ze Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Art. 15ze Tarczy 1.0 wprowadza rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących dotychczas działalność
handlową w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Na zasadzie art. 15ze ust. 1, w związku z zakazem prowadzenia działalności w takich obiektach,
w okresie obowiązywania ograniczeń (tj. od 20 lub 21 marca 2020 r.) wygasają wzajemne
zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi
do oddania do używania powierzchni handlowej.
Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku uiszczania czynszu za okres, w którym
obowiązuje zakaz prowadzenia handlu.
UWAGA: Aby skorzystać z takiej możliwości, ust. 2 przepisu wprowadza konieczność złożenia przez
uprawnionego do używania powierzchni handlowej udostępniającemu bezwarunkowej i wiążącej oferty
woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania
zakazu - przedłużony o sześć miesięcy.
Zgodnie z Tarczą 1.0, oferta ta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia
zakazu.
Regulacje wprowadzone w ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na
złożenie oferty, tj. od dnia zniesienia zakazu handlu.

Zgodnie z art. 15ze ust. 4 powyższe regulacje nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których
wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. Tym samym, stromy w
dalszym ciągu mają możliwość powoływać się na klauzulę siły wyższej, czy też klauzulę rebus sic stantibus
▪ Komentarz
• Zgodnie z Tarczą 1.0 ewentualne obniżenie, odroczenie czy inne formy ulgi za czynsz najmu nie
są już zależne od dobrej woli wynajmującego. Nadto, mają zastosowanie nie od daty wejścia
w życie Tarczy 1.0, lecz od daty wprowadzenia ograniczenia działalności gospodarczej.
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4. Stan epidemii a obowiązywanie umowy najmu lokalu
Podstawa prawna

art. 31s-31u Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 w art. 31s-31u zawiera także pakiet przepisów związanych ze statusem umów najmu lokalu,
a regulujących kwestie: przedłużenia obowiązywania zawartych umów najmu lokali, zakazu
wypowiadania umowy najmu, czy wysokości czynszu.
Na zasadzie art. 31s wprowadzono regulację przedłużającą umowy najmu lokalu zawarte przed
dniem wejścia w życie Tarczy 1.0, których czas obowiązywania upływa pomiędzy dniem wejścia w życie
ustawy, a 30 czerwca 2020. Zgodnie z ust. 1 umowy takie ulegają przedłużeniu do dnia 30 czerwca
2020 r., na warunkach dotychczasowych.
UWAGA: Warunkiem skorzystania z możliwości przedłużenia jest oświadczenie woli najemcy, które
powinno zostać złożone wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.
Przepis ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego, albowiem w ust. 3 zawarte zostały wyłączenia
możliwości przedłużenia obowiązywania umów.
Możliwość przedłużenia umowy została wyłączona:
•

wobec najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu
poprzedzających dzień wejścia w życie Tarczy 1.0 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 też 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,

•

wobec najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia
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warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego
niezależnych używać tego lokalu.
Zgodnie art. 31 t ust. 1 Tarczy 1.0 do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się także najemcy
umowy najmu lub wysokości czynszu.
Jak w poprzednim przypadku i ta zasada ulega wyłomowi w sytuacji, kiedy:
•

wypowiedzenie miałoby nastąpić na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,

Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o ochronie praw lokatorów „nie później niż na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
1) 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,
2) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela,
lub
3)używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku”.
•

wypowiedzenie miałoby dotyczyć 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.

UWAGA: Zakaz wypowiadania umów nie dotyczy także sytuacji wypowiadania 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,

•

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

Ostatni z przepisów, art. 31u Tarczy 1.0 reguluje kwestie wypowiedzenia umowy najmu lokalu
mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu,
które już nastąpiło - przed wejściem w życie Tarczy 1.0.
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W takiej sytuacji, zgodnie z ust. 1, jeśli termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem
30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia umowy najmu ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca
2020 r.
UWAGA: Tutaj również warunkiem skorzystania z możliwości przedłużenia terminu wypowiedzenia
umowy lub wysokości czynszu jest oświadczenie woli najemcy, które powinno zostać złożone
wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu tego terminu.
Z rozwiązania tego nie może jednak skorzystać najemca:
•

w przypadku wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,

•

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.

▪ Komentarz
•

Tarcza 1.0 nie definiuje pojęcia „pobliska miejscowość”. Nie definiuje jej również Kodeks
cywilny. W polskim ustawodawstwie definicje „pobliskiej miejscowości” odnaleźć jednak
możemy np. w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, w której zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
za miejscowość pobliską uważa się miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami
transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie
strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji
(przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od
stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której strażak dojeżdża, oraz miejscowości,
w której wykonuje obowiązki służbowe.

•

Także w ustawie o Policji w art. 88 ust. 4 ustawodawca zdefiniował pojęcie miejscowość
pobliska stosując kryterium czasu.

•

Odmienną definicję miejscowości pobliskiej prezentuje ustawa o Straży Granicznej. Z art. 92
ust. 3 ustawy wynika, że ustawodawca do określenia miejscowości pobliskiej posłużył się
kryteriami najkrótszej drogi i odległości od miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,
która nie może przekraczać 30 km.
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5. Stan epidemii a zmiany w umowie kredytu i umowie pożyczki
Podstawa prawna

art. 31f Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Zgodnie z art. 31f ust. 1 Tarczy 1.0, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty
kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321):
• przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a zatem osobie
fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnikowi spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej,
• organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
[* art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ust. 2 Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
Ust. 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
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4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.]

Możliwość taka została przewidziana w sytuacji, kiedy:
• kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.,
• zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez
bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
Obie przesłanki muszą zaistnieć jednocześnie.

Zgodnie z ust. 2 zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy
czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
Powyższe regulacje stosuje się także do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank (ust. 3).
Uwaga:
Tarcza 2.0 rozszerzyła zastosowanie art. 31f, w pierwotnej bowiem wersji (Tarcza 1.0) przepis ten miał
zastosowanie tylko do mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
▪ Komentarz
•

Zwrócić należy uwagę na redakcję art. 31f Tarczy 1.0, który to umożliwia tylko bankom
dokonanie zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. W praktyce
taka zmiana zależeć będzie li tylko od decyzji banku.
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6. Stan epidemii a siła wyższa
Podstawa prawna

art. 471 Kodeksu cywilnego

Treść nowej regulacji
Stan epidemiczny oraz stan epidemii to z całą pewnością zjawisko, które zakwalifikować można do
kategorii zdarzeń siły wyższej. Chociaż w żadnym akcie prawnym nie zawarto definicji „siły wyższej”,
to definicja ta ukształtowana została przez orzecznictwo i doktrynę. I tak, mianem siły wyższej określa
się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie
można zapobiec.
Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Zatem, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy związane będzie właśnie z pandemią
koronawirusa SARS-CoV2, uznać należy to za zdarzenie o charakterze siły wyższej. W przypadku
zaistnienia adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego, może to oznaczać brak odpowiedzialności
dłużnika za powstanie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W praktyce oznacza to, możliwość wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej np. w przypadku
opóźnienia w realizacji umowy, jeśli ma to związek z pandemią.
Powołanie się na zaistnienie tzw. siły wyższej wynikać może wprost z postanowień umownych.
W braku takiej klauzuli, rozwiązań poszukiwać należy właśnie w regulacjach Kodeksu cywilnego.

7. Modyfikacja warunków umowy pożyczki z Funduszu Pracy
Podstawa prawna

art. art. 15zzf2 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Zgodnie z art. 15zzf2 Tarczy 2.0 określone podmioty, którym na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielono pożyczki z Funduszu Pracy, mogą
z powodu COVID-19 złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarły umowę pożyczki,
o zmianę następujących warunków tej umowy:
1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki;
2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku, gdy
pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo - odsetkowych;
3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub
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4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Zgodnie z art. 61e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy:
„Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane m.in.
1)pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w tym skierowanych przez
powiatowy urząd pracy,
1a)pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy lub poszukującego pracy absolwenta,
w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy:
a)żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
b)podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio
ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;
2)pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:
a)bezrobotnym,
b)poszukującym pracy absolwentom,
c)studentom ostatniego roku studiów,
d)poszukującym pracy”.
Jak wynika z ust. 2, podmiot, któremu udzielono pożyczki może także złożyć do pośrednika
finansowego wniosek o zgodę na:
1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od
pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki,
lub
2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy,
obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika − na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w art. 61o ust.
1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
We wniosku pożyczkobiorca podaje:
•

powód oraz

•

planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym
stanowisku pracy.

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania pracownika na
utworzonym stanowisku pracy, o którym mowa w ust. 2, następuje wstrzymanie biegu terminów
prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy.
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Nadto, podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę
na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem
36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą lub od
pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez
ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w art. 61o ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który
uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy.
Zgodnie z art. 61o ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
„1. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczki na
podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego lub
prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.
1a. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa
w art. 61e pkt 1a, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego
z miejscami integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym
usług mobilnych, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał
do 12 miesięcy zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli zatrudniał na
utworzonym stanowisku lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przepisów ust. 2 i 3 nie
stosuje się.
2. Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki, o której mowa w ust. 1, podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści wynikającej
z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie
z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz.
UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.
3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, z zastrzeżeniem ust. 1, w okresie do 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca,
w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 2 lub od pierwszego
miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem
środków pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1:
1)zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub
2)zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy
- spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub pozostały do spłaty kapitał pożyczki na
utworzenie stanowiska pracy, wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną
w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej lub od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi
w harmonogramie spłat pożyczek”.
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Jak wynika z ust. 5 Tarczy 2.0 to pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub
podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku gdy
według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla
pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia
takich konsekwencji w przyszłości.

Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty pożyczki
o których mowa w art. 61h ust. 3 [Zgodnie, z którym okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy nie może być dłuższy niż 3 lata] lub art. 61i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [ Zgodnie, z którym okres spłaty pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji
w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy].

8. Możliwość zmiany terminu wniesienia opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów
Podstawa prawna

art. art. 62 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji

Art. 62 Tarczy 2.0 wprowadza możliwość określenia przez Ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze rozporządzenia,
późniejszego terminu wniesienia opłaty za rok 2020 z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, mając na
względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z wirusem
SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie nastąpił
później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie bowiem z brzmieniem ust. 1 a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę należną za rok
2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
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Uwaga:
Zgodnie z art. 62 Tarczy 2.0:
•

W przypadku gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1a, ustalony został na
podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie

na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

[tj. sytuacji, kiedy wniosek o przekształcenie został złożony nie później niż 14 dni przed dniem
upływu terminu płatności i właściwy organ może rozłożył opłatę na raty lub ustalił inny termin
jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego] i upływa przed dniem 30
czerwca 2020 r. -- > opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
•

W przypadku gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1a, ustalony na podstawie art.
7 ust. 5 zdanie drugie upływa przed terminem określonym na podstawie ust. 1b
( tj. przez właściwego Ministra) -- > opłatę wnosi się w terminie określonym na podstawie ust.
1b (tj. przez właściwego Ministra)

9. Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego
Podstawa prawna

art. art. 15j Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Zgodnie z art. 15j Tarczy 2.0 opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

za rok 2020 wnosi się

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
Art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „za oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne”.
Jednocześnie także ust. 2 przewiduje możliwość określenia dłuższego terminu przez Ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, w drodze rozporządzenia, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane,
a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie przekroczył roku 2020.
Uwaga:
Zgodnie z art. 15 j Tarczy 2.0
• W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty ustalony został na podstawie art. 71 ust. 4
zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na
wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. [tj. w sytuacji, kiedy właściwy organ, na
wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu
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płatności, ustalił inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego]
upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r. - opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r. ,
• W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie
trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa przed
terminem określonym zgodnie z ust. 2 (tj. przez właściwego Ministra) - opłatę wnosi się
w terminie określonym zgodnie z ust. 2 tj. przez właściwego Ministra).
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VII. PRAWO SPÓŁEK
1. Organizacja posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej za pomocą
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Podstawa prawna

art. 27 Tarczy 1.0, art. 29 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 wprowadziła możliwość przeprowadzenia posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej
w spółkach kapitałowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, bez konieczności wcześniejszego zawarcia w umowie postanowienia przewidującego taką
możliwość.
Podejmowanie uchwał może nastąpić:
• w trybie pisemnym (obiegowo),
• przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(przede wszystkim telekonferencja lub wideokonferencja),
• pisemnie za pośrednictwem innego członka zarządu.
Ważne:
• Uchwała rady nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział
w podejmowaniu uchwały.
• Specustawa uchyliła § 5 art. 222 k.s.h. oraz § 4 art. 388 k.s.h. co oznacza, że uchwały
dotyczące wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania
członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, mogą zostać
podjęte w sposób opisany powyżej.
Możliwość podejmowania uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości lub pisemnie za pośrednictwem innego
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członka zarządu, była już dopuszczalna przez kodeks spółek handlowych, jednakże jedynie gdy taką
możliwość przewidywała umowa/statut spółki.
Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, w umowie/ statucie spółki można zabronić podejmowania
uchwał w powyższy sposób. Brak zawarcia w umowie spółki postanowienia w tym zakresie, pozwala na
przeprowadzenie głosowania za pomocą jednego z powyższych sposobów.
Tarczą 2.0 dodano odpowiednio § 41 do art. 222 k.s.h. oraz § 31 do art. 388 k.s.h, zgodnie z którymi
rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, w których umowa spółki
przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

2. Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
Podstawa prawna

Art. 27 Tarczy 1.0, art. 98 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 zmieniła również brzemiennie art. 2341 k.s.h. oraz art. 4065 k.s.h. dotyczące
przeprowadzania zgromadzenia wspólników (art. 2341 k.s.h.) oraz walnego zgromadzenia (art. 4065
k.s.h.) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dotychczas, aby zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie mogło się odbyć przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwość taką musiała przewidywać odpowiednio
umowa lub statut spółki. Zgodnie z obecnym brzmieniem ww. przepisów, umowa spółki lub statut
mogą zabronić przeprowadzania obrad organów właścicielskich spółek kapitałowych przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Powyższe oznacza, że jeżeli umowa/statut spółki nie posiada postanowień w tym zakresie,
to przeprowadzenie zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w trybie elektronicznego
obradowania jest dopuszczalne.
Udział w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej obejmuje w szczególności:
• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących
w zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia,
przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia

– przede wszystkim chodzi

o telekonferencję i wideokonferencję,
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• wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia
wspólników.
Ważne:
• Rada nadzorcza, zaś w przypadku jej braku - wspólnicy, zobowiązani są określić
w formie regulaminu, szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów
i ograniczeń które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą
wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez odbycia zgromadzenia, jeżeli
wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść
tego regulaminu.
• Zawiadomienie o przeprowadzeniu zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej powinno zawierać:
•

informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu,

•

informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie zgromadzenia,

•

informacje o sposobie wykonywania prawa głosu w trakcie zgromadzenia,

•

informacje o sposobie wniesienia sprzeciwu od podjętych w trakcie zgromadzenia
uchwał.

• Zgromadzenie zwołane przed dniem wejścia w życie ustawy może również odbyć się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem poinformowania
o powyższym trybie przeprowadzenia zgromadzenia, w sposób przewidziany do zwołania
zgromadzenia, nie później niż na 4 dni przed jego odbyciem.
Przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej dotyczy
również spółek publicznych, które mają obowiązek zapewnienia transmisji obrad w czasie
rzeczywistym. W przypadku wykonania przez akcjonariusza prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, spółka zobowiązana jest niezwłocznie przesłać akcjonariuszowi
elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Specustawa przewiduje również możliwość złożenia
wniosku o potwierdzenie oddania głosu elektronicznie.
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3. Zapis na akcje w postaci elektronicznej
Podstawa prawna

Art. 29 Tarcza 2.0

Treść nowej regulacji
Tarczą 2.0 przewidziano możliwość dokonania zapisu na akcje w postaci elektronicznej poprzez
wypełnienie formularza udostępnianego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem elektronicznym.
Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.
Dla ważności oświadczenia subskrybenta, konieczne jest aby zapis na akcje złożony w postaci
elektronicznej zawierał dane wskazane w § 2 pkt. 1-3 i 5 art. 437 k.s.h. tj.:
1. Oznaczenia liczby i rodzajów subskrybowanych akcji;
2. Wysokość wpłaty dokonanej na akcje;
3. Zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki;
4. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje
oraz został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
elektronicznym.

4. Zgromadzenie obligatariuszy
Podstawa prawna

Art. 51 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji

Tarcza 2.0 uprawniła zwołującego zgromadzenie obligatariuszy do zarządzenia jego przeprowadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba, że warunki emisji stanowią inaczej.
Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy zawiera informacje o sposobie uczestniczenia
w zgromadzeniu obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Udział w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
obejmuje w szczególności:
1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących
w zgromadzeniu obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad
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zgromadzenia obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia
obligatariuszy;
2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
zgromadzenia obligatariuszy.
Udział obligatariuszy w zgromadzeniu w zgromadzeniu może podlegać tylko takim wymogom
i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji obligatariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej.
Jeżeli udział w zgromadzeniu obligatariuszy odbywał się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, do protokołu zgromadzenia załącza się listę obecności z podpisami uczestników
zgromadzenia oraz listę obligatariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

5. Udział w zgromadzeniu uczestników, posiedzeniu rady inwestorów,
zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Podstawa prawna

Art. 33 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość przeprowadzenia zgromadzenia uczestników, posiedzenia rady
inwestorów oraz zgromadzeni inwestorów, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Przeprowadzenie powyższych zgromadzeń i posiedzenia jest dopuszczalne, jeżeli statut funduszu nie
stanowi inaczej.
Udział w zgromadzeniu uczestników, posiedzeniu rady inwestorów, zgromadzeniu inwestorów przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących
w zgromadzeniu/ posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad
zgromadzenia/posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia/
posiedzenia;
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2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
zgromadzenia/posiedzenia.
Udział w zgromadzeniu/ posiedzeniu może podlegać tylko takim wymogom i ograniczeniom, które są
niezbędne do identyfikacji uczestników zgromadzenia/posiedzenia i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej.
Jeżeli udział w zgromadzeniu uczestników/ zgromadzeniu inwestorów odbywał się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, do protokołu zgromadzenia załącza się listę obecności
z podpisami uczestników zgromadzenia oraz listę uczestników głosujących przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.

6. Głosowanie władz stowarzyszenia lub fundacji przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna

Art. 16 Tarczy 2.0 oraz artykuł 18 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 2.0 umożliwia wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz
poza posiedzeniami władz stowarzyszenia.
Warunkiem głosowania poza posiedzeniami władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, jest wyrażenie przez członków tych władz zgody w formie
dokumentowej na taki sposób głosowania.
W zawiadomieniu o posiedzeniu władz stowarzyszenia wskazuje się możliwość wzięcia udziału
w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz dokładny opis sposobu
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy
stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia
może wypowiadać się w toku obrad;
3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
Statut stowarzyszenia może przewidywać odmienną regulację, w tym ograniczenia, odnośnie
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz
stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może również wprost wyłączyć możliwość stosowania
przepisów dot. wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej.
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Dodane do artykułu 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ustępy 1a – 1e
stosuje się odpowiednio do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach władz
fundacji.
Ważne:
W Tarczy 2.0 wskazano, że regulacje dotycząca wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w
głosowaniach na i poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/ fundacji stosuje się w przypadku
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Nie do końca jasne jest czy intencją ustawodawcy było ograniczenie stosowania powyższych regulacji
jedynie w przypadku ogłoszenia, któregoś z powyższych stanów czy też nakazanie korzystania z nich
w przypadku ogłoszenia, któregoś z tych stanów.

7. Uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
Podstawa prawna

art. 15 Tarczy 2.0

Treść nowej regulacji

Tarcza 2.0 umożliwia również podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
O podjęciu uchwały w powyższy sposób decyduje zarząd lub rada nadzorcza.
Do podjęcia uchwały konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków o głosowaniu na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Co istotne,
uchwała może być wynikiem głosów częściowo oddanych w na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Przeprowadzenie głosowania w powyższy sposób jest niezależne od postanowień statutu
spółdzielni.
Regulację dotyczącą głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do zebrania przedstawicieli.
Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia, jak również żądanie
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia może zostać dokonane przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość..
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Podobnie jak w przypadku stowarzyszeń czy spółdzielni, zastrzeżono, że powyższe rozwiązania
stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

6. Przedłużenie terminu na dokonanie zgłoszenia spółki do
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Podstawa prawna

Art. 52 Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
Tarcza 1.0 przedłużyła do 9 miesięcy termin zgłoszenia przez spółkę informacji do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistego (CRBR).
Pierwotnie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakładała na spółki
istniejące przed dniem 13 października 2019 r. obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR do dnia 13
kwietnia 2020 r. Obecnie termin ten został wydłużony do dnia 13 lipca 2020 r.

Ważne:
• Nowopowstałe spółki mają obowiązek zgłosić informacje do CRBR w terminie 7 dni od dnia
ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, termin ten nie uległ przedłużeniu,
• Spółki, które dokonały już zgłoszenie do CRBR mają obowiązek zgłoszenia każdej zmiany
przekazanych informacji w terminie 7 dni od ich zmiany, termin ten nie uległ przedłużeniu.
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VIII. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I
ADMINISTRACYJNE
1. Sposób rozpoznawania spraw pilnych, delegowanie sędziów
Podstawa prawna
art. 1 pkt 13 Tarczy 1.0, dodający art. 14a i 14b do
Specustawy, art. 73 pkt 18 Tarczy 2.0., dodający zmiany do w.w przepisów.
Treść nowej regulacji
Sprawy pilne w rozumieniu Nowelizacji
Jako pilne rozumiane są następujące sprawy:
•

w przedmiocie rozpoznania wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie
tymczasowego aresztowania,

•

w których jest stosowane zatrzymanie,

•

w których orzeczono środek zabezpieczający,

•

przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c
k.p.k. albo art. 316 § 3 k.p.k. (gdy podejrzany jest zatrzymany),

•

w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania,

•

w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego,

•

zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca
w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,

•

w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu
skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby
pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania
takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,

•

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,

•

o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,

•

dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,

•

dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- wychowawczej,
98

•

z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt. 8–12,

•

wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich
w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,

•

o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

•

przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że
nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie,

•

sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne,

•

w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie
zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy
w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Sprawami pilnymi w postępowaniu administracyjnym są natomiast sprawy, w przypadku których
ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu
lub czynności.
Prezes właściwego sądu może nadto zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej
nierozpoznanie mogłoby spowodować:
•

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt,

•

poważną szkodę dla interesu społecznego,

•

grożącą niepowetowaną szkodę materialną,

•

gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Przekazywanie spraw pilnych w przypadku zaprzestania czynności w sądach
W przypadku zaprzestania czynności przez sąd powszechny, wojskowy lub wojewódzki sąd
administracyjny z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne, prezesi odpowiednio właściwego sądu
apelacyjnego, wojskowego sądu okręgowego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą
wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do
rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności.
Jeżeli natomiast wszystkie sądy powszechne lub wojskowe z obszaru danej apelacji zaprzestały
czynności z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne, Prezes Sądu Najwyższego, na wniosek
prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, wyznacza inny sąd
równorzędny, położony (w miarę możliwości) na obszarze sąsiedniej apelacji, jako właściwy do
rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności.
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Wskazanych powyżej wyznaczeń dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu
zaprzestania czynności.
Co istotne, prezes sądu dokonujący wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznawania spraw pilnych
należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności, może wskazać także sprawy inne niż pilne
należące do właściwości tego sądu, do których rozpoznawania będzie właściwy sąd wyznaczony.
Sąd wyznaczony jako sąd właściwy do rozpoznawania spraw pilnych pozostaje właściwy do
zakończenia postępowania w danej instancji.
Delegowanie sędziów
Prezes sądu apelacyjnego, prezes wojskowego sądu okręgowego oraz Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego może delegować odpowiednio:
•

sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego,

•

sędziego wojskowego sądu garnizonowego lub sędziego wojskowego sądu okręgowego,

•

sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu
administracyjnego,

za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie na czas określony, jeżeli z powodu
zagrożenia epidemicznego wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Ustawa dopuszcza również
możliwość, za zgodą prezesa sądu apelacyjnego, delegowania sędziego sądu wojskowego do właściwego
sądu powszechnego.
▪ Uwagi
Stan zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji - częściowego zaprzestania
działalności Sądów sprawił, iż niezbędne stało się uregulowanie sposobu, w jaki przeprowadzane mają
być określone sprawy sądowe. Specustawa wyróżniła tym samym kategorię spraw pilnych, które ze
względu na ich specyfikę, powinny się odbyć niezależnie od panującej obecnie pandemii.
Specustawa określiła nadto sposób, w jaki przeprowadzane mają być tego typu sprawy, uwzględniając
jednocześnie sposób postępowania w przypadku wyłączenia działalności określonych sądów czy też
braków kadrowych mogących powstać wskutek epidemii.
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2. Przerwa w karze
Podstawa prawna
Specustawy.

art. 1 pkt 13 Tarczy 1.0, dodający art. 14c i 14d do

Treść nowej regulacji
Wniosek o przerwę w karze
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego,
może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
Dyrektor zakładu może złożyć stosowny wniosek, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu
może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. Do wniosku dołącza się opinię
o skazanym, sporządzoną przez administrację zakładu karnego, dotyczącą okoliczności będących
podstawą udzielenia przerwy.
Udzielenie przerwy w karze
Sąd udziela przerwy na czas oznaczony. Okres przerwy może być przedłużany na wniosek dyrektora
zakładu karnego, na dalszy czas oznaczony. Okres przerwy nie może jednak trwać dłużej niż do ustania
stanu zagrożenia epidemicznego. W posiedzeniu w przedmiocie udzielenia przerwy w karze ma prawo
wziąć udział prokurator.
Z dniem ogłoszenia przez właściwe władze ustania stanu zagrożenia epidemicznego, który stanowił
przesłankę udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielona
uprzednio przerwa ustaje z mocy prawa. Skazany jest wówczas zobowiązany do powrotu do zakładu
karnego w terminie 3 dni (chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na
podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Wyłączenia
Sąd nie udzieli przerwy w karze, jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż skazany w czasie
pobytu poza zakładem karnym, nie będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności:
•

popełni przestępstwo,

•

nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych
z przeciwdziałaniem stanu epidemicznego.
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Jeżeli prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku
o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się uwzględnieniu wniosku, sąd umarza
postępowanie.
Nie udziela się przerwy w karze:
• skazanym za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
• za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności;
• w warunkach określonych w art. 64 § 1 i 2 k.k. lub art. 65 § 1 k.k., to jest w warunkach recydywy
podstawowej i wielokrotnej oraz wobec sprawców który z popełnienia przestępstwa uczynili sobie
stałe źródło dochodu, popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstwa o charakterze
terrorystycznym.
Jeżeli skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
a ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego innej osoby nie jest możliwe
w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym, dyrektor zakładu karnego może złożyć
wniosek do sądu penitencjarnego o wykonywanie kary w postaci umieszczenia skazanego
w odpowiednim zakładzie leczniczym.
Sąd orzeka o wykonywaniu kary pozbawienia wolności we wskazanych powyżej warunkach poprzez
umieszczenie skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym na czas oznaczony albo odmawia
uwzględnienia wniosku, jeżeli nie zachodzą w/w okoliczności.
Odpowiednie stosowanie
W kwestiach nieuregulowanych Specustawą stosuje się przepisy ustawy Kodeks karny wykonawczy.
▪ Uwagi
Jak zostało to wykazane powyżej, Specustawa położyła szczególny nacisk na ograniczenie osób
przebywających jednocześnie w jednostkach penitencjarnych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2. Tym samym rozszerzono możliwość ubiegania się o przerwę w karze poprzez
stosowny wniosek dyrektora jednostki. W dalszym ciągu jednak sąd ma obowiązek badać, co do
konkretnego przypadku, czy zaszły okoliczności uzasadniające udzielenie przerwy w karze.
Dopuszczono też możliwość wniesienia sprzeciwu przez prokuratura biorącego udział w posiedzeniu.
Specustawa uregulowała również sytuację osadzonych wymagających objęcia opieką, którym,
w związku z wystąpieniem określonych, negatywnych przesłanek, nie można udzielić przerwy
w karze pozbawienia wolności.
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3. Bieg terminów w postępowaniu sądowym i administracyjnym
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 Tarczy 1.0, dodający art. 15zzr i nast. do
Specustawy; art. 73 pkt 45 Tarczy 2.0., dodający art. 15zzra do Specustawy, art.
73 ust. 46 Tarczy 2.0., dodający ust. 2a, 3a, 8a i 12 oraz zmieniający ust. 4 i 9
w art. 15zzs ust. Specustawy.
Treść nowej regulacji

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów i postępowań
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres; regulacja obowiązuje w:
•

postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

•

postępowaniach egzekucyjnych,

•

postępowaniach karnych,

•

postępowaniach karnych skarbowych,

•

postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

•

postępowaniach administracyjnych,

•

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,

•

kontrolach celno-skarbowych,

•

postępowaniach w sprawach decyzji ministra właściwego do spraw finansów o pozostawieniu lub
wykreśleniu domeny z rejestru, zgodnie z art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych,

•

innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego w postępowaniach i kontrolach, o których
mowa powyżej, są skuteczne.
W w.w okresie, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega przedawnieniu:
•

od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

•

do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

•

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.
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Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu w/w terminów nie dotyczy jednak terminów
w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych, terminów w sprawach wyboru lub powołania
organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów
do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań
prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.
Bieg terminu przedawnienia karalności:
W okresie zagrożenia epidemicznego nie biegnie nadto przedawnienie karalności czynu oraz
przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz
w sprawach o wykroczenia.
Wstrzymanie rozpoczęcia biegu i zawieszenie terminów sądowych i procesowych nie dotyczy nadto
terminów:
1. opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane;
2. opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji;
3. o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
4. wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
5. o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
6. o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3 i 3a, art. 19a
ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
7. o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4, art. 22 ust. 4 i 7,
art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
8. o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art. 25 ust. 4 ustawy
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, nie dotyczy również:
1. kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V, rozdziale 3, oddziale 3 oraz dziale
VI, rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
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2. kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie
czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla interesu
społecznego.
Bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
•

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,

•

na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem
interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie Ordynacja podatkowa.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa powyżej, nie dotyczy jednak
terminów na:
1. przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust.4 i 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3. zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. przedstawienie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji;
5. przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 15 ustawy
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących;
6. wydanie opinii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w art. 4 ust. 2 ustawy
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art. 4
ust. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
7. uzgodnienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art. 4 ust. 5 i 6 ustawy
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
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Obowiązek dokonania czynności
W okresie zagrożenia epidemicznego organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie
lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu
określonego ustawę z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli
wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego.
Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się
o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani
do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują
skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu.
Zakaz prowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych
W okresie zagrożenia epidemicznego nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych,
z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.
Działalność organów w okresie zagrożenia
W okresie zagrożenia epidemicznego organ lub podmiot może odpowiednio:
•

wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania,

•

wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

•

wyrazić stanowisko,

•

wydać interpretację indywidualną,

•

wydać decyzję w zakresie kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych na
podstawie ustawy Prawo Farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Bezczynność
W okresie zagrożenia epidemicznego 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 postępowanie lub kontrolę nie wymierza się nadto kar,
grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć
w terminach określonych przepisami. Zaprzestanie czynności przez wymienione organy nie może być
również podstawą wywodzenia środków prawnych w przedmiocie bezczynności, przewlekłości lub
naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
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Upadłość w stanie zagrożenia epidemicznego
Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności
powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, (por. art. 21
ustawy Prawo upadłościowe) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin
ten biegnie na nowo.
Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem powyższych
okoliczności i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak
jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia
wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony bez
uwzględniania tych okoliczności.
Wyłączenia
Wskazanych powyżej regulacji nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Przepisów dotyczących przerwania i zawieszenia terminów sądowych i procesowych nie stosuje się do
postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Przepisy przejściowe:
Nadto, na podstawie przepisów przejściowych, a to art. 92 i 93 Specustawy, do postępowań
wszczętych i niezakończonych na podstawie ustaw:
1. Kodeks postępowania karnego;
2. Kodeks karny wykonawczy;
stosuje się, aż do prawomocnego zakończenia postępowania, przepisy tych ustaw w brzmieniu
dotychczasowym. Tym samym w stosunku do tych postępowań, w.w regulacje dotyczące spoczywania
biegu terminów nie znajdą zastosowania.
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4. Stosowanie środków zapobiegawczych
Podstawa prawna
art. 14 Tarczy 1.0, dodający art. 258a i 276a do ustawy
Kodeks postępowania karnego.
Treść nowej regulacji
Wykonywanie środka zapobiegawczego
Jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie zastosowanego wobec niego środka
zapobiegawczego lub umyślnie naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem takiego środka,
sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy gwarantujący skuteczną
realizację celów jego stosowania.
Nowy środek zapobiegawczy
Tytułem środka zapobiegawczego, wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do
członka personelu medycznego, w związku z wykonywaniem przez niego czynności opieki medycznej
lub osoby przybranej personelowi medycznemu do pomocy w związku z wykonywaniem tych
czynności, można orzec:
•

zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość,

•

zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci
telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego,

•

zakaz publikowania i innego udostępniania tych treści niezależnie od tego, czy zostały wytworzone
przez oskarżonego czy inną osobę, za pośrednictwem internetowych portali, stanowiących usługę
świadczoną drogą elektroniczną.

Zakazy te mogą być połączone z określeniem poręczenia majątkowego. Do poręczenia majątkowego
zastosowanie mają przepisy art. 266–270 k.p.k. Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe
lub zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnięciu również w razie niezastosowania się do zakazów.
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5. Wydłużenie okresu kary w regulacji dozoru elektronicznego
Podstawa prawna

art. 15 Specustawy

Treść nowej regulacji
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
•

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku
i sześciu miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 1 k.k. (recydywa podstawowa)
i art. 64 § 2 k.k. (recydywa wielokrotna),

•

jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,

•

skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

•

osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,

•

odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie
warunki techniczne.

W.w regulację stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej
niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno,
nieprzekraczających w sumie jednego roku i sześciu miesięcy.
▪ Uwagi
Zgodnie z oczekiwanymi zmianami, Specustawa istotnie liczbę skazanych kwalifikujących się do
odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego poprzez podwyższenie „limitu” kary pozbawienia
wolności z jednego roku - do roku i sześciu miesięcy.
Jest to rozwiązanie uzasadnione w świetle założeń Specustawy, która ma na celu ograniczenie liczby
osób przebywających jednocześnie na danym obszarze (co niewątpliwie ma miejsce w jednostkach
penitencjarnych). Tym samym skazani, którym wymierzono karę pozbawienia wolności do roku
i sześciu miesięcy, mogą w chwili obecnej złożyć stosowny wniosek o wykonywanie kary w systemie
dozoru elektronicznego. Podkreślenia wymaga jednak, iż sposób rozpatrywania wniosków w tym
przedmiocie nie uległ zmianie i sąd w dalszym ciągu ma obowiązek każdorazowej analizy zasadności
zastosowania regulacji przewidzianej w art. 43a i n. Kodeksu karnego wykonawczego.
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6. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
Podstawa prawna
art. 73 Tarczy 2.0., wprowadzający art. 15 zzzzzd do
Specustawy, art. 76 Tarczy 2.0.
Treść nowej regulacji
Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy Kodeks karny, kto nie ustala
lub nie dochodzi od organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności
powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (lub ją zmienia)
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego lub umowy
zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub art. 19a ustawy z dnia o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy Kodeks karny, deliktu,
deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto realizuje w interesie publicznym obowiązki i zadania
związane ze zwalczaniem skutków COVID-19, w tym społeczno-gospodarczych, nałożone imiennie na
reprezentowany przez niego podmiot w drodze ustawy lub na gruncie postanowień umowy, o której
mowa w art. 21a ust. 5 ustawy o systemie instytucji rozwoju, jeżeli kieruje się zwalczaniem tych skutków.

7. Niestawiennictwo przed Sądem
Podstawa prawna

art. art. 89 Tarczy 2.0.

Treść nowej regulacji

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga
przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego.
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8. Zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym
Podstawa prawna

art. 92 Tarczy 2.0.

Treść nowej regulacji
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów
ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego.
Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności
sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie.
Powyższe nie wyłącza wydania postanowienia przez referendarza sądowego w sprawach, w których jest
to dopuszczalne na mocy ustawy.

9. Nowe rozwiązania w zakresie prawa pocztowego
Podstawa prawna:
art. 50 Tarczy 2.0 zmieniający art. 37 ustawy Prawo Pocztowe oraz dodający art.
51a do ustawy Prawo Pocztowe
art. 73 pkt 48 Tarczy 2.0 dodający art. 15zzu1 - 15zzu10 do Specustawy
art. 97 i 98 Tarczy 2.0.
Treść nowej regulacji
Doręczanie przesyłek pocztowych
W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, może być doręczona
adresatowi do jego oddawczej skrzynki pocztowej, bez konieczności składania stosownego
wniosku (por. art. 37 ust. 4 ustawy Prawo Pocztowe).
Powyższe nie ma jednak zastosowania do przesyłek, w których stroną korespondencji jest:
1. Sąd i Trybunał;
2. Prokuratura i inne organy ścigania;
3. komornik sądowy.
W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania
pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej w formie pisemnej lub elektronicznej (por. art. 3 pkt 19
lit. e. ustawy Prawo Pocztowe).
111

Przesyłką kurierską w rozumieniu w.w Ustawy jest przesyłka listowa będącą przesyłką rejestrowaną
lub paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie
zapewniający bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej od
momentu nadania do doręczenia, doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie
określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług
pocztowych oraz doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej
do odbioru.
Powyższe uregulowania nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu
doręczeń.
Do dnia 30 września 2020r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się
operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe świadczenie usługi pocztowej
(por. art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na
etapie doręczania. Przez usługę pocztową, rozumie się wówczas przyjęcie przesyłki poleconej, a
następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez
konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa ta przeznaczona jest dla podmiotów
posiadających profil zaufany w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru,
pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.
Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej
w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy Prawo pocztowe, albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę
i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia
i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata.
W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi
przesyłkami poleconymi.
Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem
zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się, dokument uznaje się
za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.
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Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie
zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny.
Powyższe nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy korespondencja nie może być
doręczona (zgodnie z oceną nadawcy) ze względu na:
1. konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci
innej niż elektroniczna lub rzeczy;
2. ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo,
obronność lub porządek publiczny;
3. opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym
zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
4. inne przyczyny techniczne.
Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji powyższego uregulowania, ma moc równą
mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony.
Operator wyznaczony w ramach świadczenia w.w usługi:
1. jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobę fizyczną;
2. może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do jego
reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator wyznaczony ma takie możliwości techniczne.
Powyższe uregulowania nie mają jednak zastosowania do przesyłek, w których stroną korespondencji
jest:
1. Sąd i Trybunał;
2. Prokuratura i inne organy ścigania;
3. komornik sądowy.

Zwroty przesyłek pocztowych
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tego
stanu operator pocztowy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe nie zwraca nadawcy przesyłki
pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi, także, gdy obowiązek zwrotu przesyłki
wynika z innych przepisów (nie dotyczy to jednak przesyłki niedoręczalnej w rozumieniu art. 33 ustawy
Prawo pocztowe).
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W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania
tych stanów, operator pocztowy wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została
zwrócona nadawcy na podstawie ust. 1.
Powyższe nie ma zastosowania do przesyłek, w których stroną korespondencji jest:
1. Sąd i Trybunał;
2. Prokuratura i inne organy ścigania;
3. komornik sądowy.
Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, których termin odbioru określony
w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, nie można uznać za doręczone w czasie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz przed upływem 14 dni od dnia
zniesienia tego stanu.
Powyższe nie ma zastosowania do:
1. postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych;
2. postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy Ordynacja podatkowa;
3. kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub
postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. przesyłek w których stroną korespondencji jest:
1) Sąd i Trybunał;
2) Prokuratura i inne organy ścigania;
3) komornik sądowy.
▪ Uwagi
Nowe rozwiązania w zakresie doręczania przesyłek, wprowadzone na mocy Tarczy 2.0, mają na celu,
zgodnie z założeniami Ustawodawcy, ograniczenia w konieczności kontaktu jednostek z pracownikami
operatora pocztowego.
Co jednak istotne, nowo wprowadzone regulacje dotyczące czy to możliwości doręczania przesyłek
rejestrowanych do oddawczej skrzynki pocztowej, czy też doręczeń w sposób elektroniczny nie znajdą
zastosowania do korespondencji kierowanej przez podmioty powiązane z szeroko rozumianym
wymiarem sprawiedliwości, a więc takiej korespondencji, w której nadawcą lub odbiorcą jest Sąd,
Trybunał, Prokuratura lub inne organy ścigania oraz komornik sądowy.
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IX. ODPADY
1. Decyzje Wojewody w przedmiocie gospodarowania odpadami
Podstawa prawna

art. 11a-11b Specustawy

Treść nowej regulacji

Przyznano Wojewodzie uprawnienie do wydania w drodze decyzji, polecenia w przedmiocie
gospodarowania:
• odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19,
• opadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady
medyczne o właściwościach zakaźnych,
• odpadów komunalnych.
Tarcza 2.0 rozszerza zakres uprawnień Wojewody i przewiduje możliwość wydania polecenia, które
dotyczyć będzie magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę.
Adresaci decyzji wydanej przez Wojewodę:
• Organy administracji rządowej działającej w województwie,
• Państwowe osoby prawne,
• Organy samorządu terytorialnego,
• Samorządowe osoby prawne,
• Samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
• Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
• Przedsiębiorcy.
Przesłanki wydania przez Wojewodę decyzji:
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• brak na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania
odpadów medycznych lub innych odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych:
• spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850 stopni Celsjusza,
• inne procesy termicznego przekształcania odpadów.
Decyzja wojewody może zostać wydana również w stosunku do podmiotów nie posiadających decyzji
w zakresie gospodarowania odpadami.
Podmiot przyjmujący odpady medyczne na podstawie decyzji Wojewody, który nie ma możliwości
prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach, może ją prowadzić
w formie papierowej.

2. Odpady komunalne
Podstawa prawna

11c Tarczy 1.0

Treść nowej regulacji
W przypadku odpadów komunalnych wydane w drodze decyzji polecenie Wojewody może także
dotyczyć:
• przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż
instalacje komunalne,
• składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub
określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

Na mocy art. 11c Wojewodzie przyznano uprawnienie do wydania zarządzenia, na mocy którego może:
• wyłączyć lub zmienić wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
określone w uchwalonym przez radę gminy regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy,
• na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zmienić częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
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Wydanie przez Wojewodę zarządzenia powoduje, że na obszarze województwa objętym
zastosowaniem ww. zarządzenia, nie stosuje się wymagań dotyczących selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, które określone zostały w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

3. Zmiana przepisów ustawy o odpadach
Podstawa prawna

art. 236a ust. 1 i 3 ustawy o odpadach

Treść nowej regulacji
Wprowadzone zostały zmiany w ustawie o odpadach, która w obecnym brzmieniu przewiduje
możliwość sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.
Prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie
papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę
przekazania odpadów komunalnych w tej formie.
Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych
dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
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Dane kontaktowe:
Kancelaria Adwokacka
Adwokaci Śląscy Łabno&Sierżant&Gomoła
ul. Warszawska 28a/6
40-008 Katowice
KRS: 0000322745
NIP: 954 266 12 40

e-mail: sekretariat@adwokacislascy.pl
tel: 32 258 22 14
fax: 32 258 22 25

adwokacislascy.pl
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