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Gdańsk, dnia 18 maja 2020 roku 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2, tzw. tarczy 

antykryzysowej 3.0, która nowelizuje wcześniejsze ustawy, ujawniła się konieczność uaktualnienia 

wcześniejszego opracowania przygotowanego przez zespół Kancelarii. 

Zespół Kancelarii pozostaje w pełnej gotowości by korzystając z wprowadzonych przepisów pomóc 

przetrwać naszym Klientom ten trudny dla wszystkich czas. 

 

Wkład merytoryczny w przygotowanie poniższej analizy: 

 

Zespół Kancelarii MGS-LAW w składzie: 

 

Marcin Muza – młodszy partner, radca prawny 

Michał Sambożuk – adwokat 

Artur Grabowski – radca prawny 

Katarzyna Kowalczyk – Jankowska – radca prawny 

Rebeka Jóźwik – aplikant radcowski 
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I. PRZEDSIĘBIORCY 

(a) Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 

do 5 000 zł może obecnie zostać przyznana mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność 

gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a nie jak uprzednio – 1 marca 2020 r. 

(b) Rozszerzono zakres osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uprawnionych 

do uzyskania świadczenia postojowego o przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie 

działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. - uprzednio było to 1 luty 2020 r. 

(c) Pracodawca będący przedsiębiorcą, organizacją pozarządową lub podmiotem prowadzącym 

działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, korzystający z dofinansowania 

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy 

może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku odpowiednio 

spadku obrotów gospodarczych lub przychodów z działalności statutowej w następstwie 

wystąpienia COVID-19, na zasadach wskazanych w tzw. „tarczy antykryzysowej”. 

(d) Zmieniono zakres zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz 

zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, których realizacja uprawnia, na wniosek strony lub 

za jej zgodą, do zmiany warunków umowy dotyczącej tych zadań, w zakresie niezbędnym do 

niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, w tym w szczególności do 

wydłużenia terminu na jej realizację lub przesunięcia terminu na realizację zobowiązań z niej 

wynikających.  

(e) Za okresy od marca 2020 r., nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego miesiąca od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zmniejszono do 18% 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uprawniający pracodawcę, który utracił 

status zakładu pracy chronionej, osiągającego stan zatrudnienia ogółem w wysokości co 

najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu, do zachowania funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niewykorzystanych środków tego funduszu. Przepis 

ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

(f) W sprawach dotyczących wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, udzielanego na 

podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej”, w szczególności dotyczących zawierania i 

zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważne co do 

skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
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(g) Wprowadzono możliwość umorzenia przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 

dokonujące sprzedaży drewna, na wniosek przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w całości lub w części, 

odsetek ustawowych oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności za okres od dnia 

14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., a także kar umownych za niezrealizowanie 

przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020 

r. do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji. 

 

II. PRAWO PRACY 

 

(a) Zasiłki opiekuńcze 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni przysługuje wyłącznie z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(b) Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek 

Usunięto z podmiotów uprawnionych do dofinansowania do wynagrodzeń i składek 

państwowe osoby prawne. 

(c) Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek dla podmiotów którym przysługuje tytuł 

prawny do zabytku 

Osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osobie 

fizycznej, której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub 

zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, przysługuje, na jej wniosek, 

dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż 

przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. 

Przepis stosujemy odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług. 

Dofinansowanie przysługuje jeżeli: 

1. na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku 

podmiot zatrudnia co najmniej 50 pracowników; 

2. w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii spadły dochody podmiotu uzyskiwane w związku z funkcjonowaniem 

zabytku; 
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3. podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w 

odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat. 

Przez spadek dochodów rozumie się spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek 

dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku z dowolnie wskazanego 

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

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do dochodów z miesiąca 

poprzedniego. 

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych – gdy 

okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości do 80% 

wynagrodzenia brutto pracowników, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie 

społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z 

okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego: 

1. liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w przypadku pracowników 

pozostających w stosunku pracy; 

2. wynikającego z zawartych umów – w przypadku pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o 

świadczenie usług. 

  

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe 

niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

 Dofinansowanie przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku do dnia 

ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 

miesiące. 

W odniesieniu do jednego zabytku dofinansowanie przysługuje jednemu podmiotowi. 

(d) Świadczenie postojowe 

Uległa przesunięciu data rozpoczęcia działalności na okres przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

celem starania się o świadczenie postojowe. 

(e) Zwolnienie z obowiązku płacenia składek 
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Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

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

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

dniem 1 kwietnia 2020 r. i: 

1. przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. oraz 

2. dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 

Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą z ulgą na start (art. 18 ust. 1 ustawy 

Prawo przedsiębiorców), opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne 

zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na jego obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli 

prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany 

w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek: 

1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo 

2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 

7000 zł.”, 

W przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z 

tytułu składek następuje na zasadach jak przy zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych mniej 

niż 10 ubezpieczonych. 

(f) Przedłużenie ważności uprawnień lub kwalifikacji 

Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na 

podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, których 

ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60. 

dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

(g) Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń 

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium RP działań służących zapobieganiu zarażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny 

pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (wolne od potrąceń) określone w art. 871 § 1 

Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka 

rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 
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III. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE 

(a) Dostawca usług telekomunikacyjnych, który umożliwia zawarcie umowy w formie 

dokumentowej, jest obowiązany umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej 

albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej, a także jest zobowiązany do 

zawiadomienia abonenta o otrzymaniu powyższego oświadczenia w ciągu jednego dnia 

roboczego od otrzymania, drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 

(SMS), a następnie do potwierdzenia abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie 

oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. 

(b) Wprowadzono możliwość wypowiedzenia przez abonenta umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, w 

każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto, przed 

automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług, dostawca zobowiązany jest do 

poinformowania abonenta w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki 

umowa została zawarta o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a 

także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. 

(c) Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest do 

informowania abonenta co najmniej raz w roku o najkorzystniejszych oferowanych przez 

siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie 

informacji marketingowych. 

(d) Wprowadzono obowiązek zapewnienia konsumentowi przez dostawcę usług w ruchomej 

publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość 

wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, narzędzia umożliwiającego 

monitorowanie wykorzystania tych usług oraz powiadamiania konsumenta o 

wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego. 

(e) Wprowadzono regulację, zgodnie z którą abonent zachowuje prawo do przeniesienia 

dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania 

umowy, wskazując jednocześnie, że abonent może zrzec się tego prawa. 

(f) W przypadku rozwiązania umowy oświadczenie usługi dostępu do sieci Internet, abonent, 

który w ramach świadczonej przez dostawcę usług otrzymywał od dostawcy dostęp do 

poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem 

towarowym dostawcy, może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej 

poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. 

(g) Wprowadzono regulację, zgodnie z którą abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi 

dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania 

ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne, na zasadach 

wskazanych w ustawie. 
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(h) Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne w powyższym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 

21 grudnia 2020 r. 

(i) Zmieniono również zasady powoływania i odwoływania Prezesa UKE poprzez m. in 

wyeliminowanie konieczności uzyskania zgody Senatu na jego powołanie i odwołanie 

(obecnie jest on powoływany przez Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów). Kadencja 

Prezesa UKE przypadająca na lata 2016–2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni 

od dnia wejścia w życie tzw. „tarczy antykryzysowej 3.0”. 

 

IV. PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 

(a) Teoretyczna część kursu na prawo jazdy - możliwość odbywania zajęć online 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część 

teoretyczna kursu na prawo jazdy,  o  której mowa w art.23 ust.2 pkt 1  ustawy  z dnia  5 

stycznia  2011r.  o kierujących pojazdami  może być realizowana przy wykorzystaniu  metod  

on-line polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą 

prowadzącą taką część a jej uczestnikami.  

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy, o której mowa powyżej niezakończona do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona 

z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

(b) Przedłużenie ważności praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania 

pojazdami mechanicznymi 

W przypadku gdy ważność: prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia 

na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 

świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora, 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora 

techniki jazdy), uprawnień do kierowania pojazdami, upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i 

wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany 

później. 

W stosunku do rozwiązań przyjętych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 doprecyzowano, że termin 

ważności ww. dokumentów upływa 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany 

później. 
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V. CUDZOZIEMCY 

 

(a) Zmiana warunków pracy  

Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

z uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 

marca 2020r., uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w: 

1) zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 

2) zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, 

3) zezwoleniu na pracę, 

4) zezwoleniu na pracę sezonową, 

5) oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do 

ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności 

zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 

Uregulowanie wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do warunków wykonywania pracy 

określonych w zezwoleniach na pobyt  czasowy,  o których mowa wart.139a  iart.139o  

ustawy  z dnia  12grudnia  2013 r.  o cudzoziemcach. 

(b) Przedłużenie ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE 

Przedłużono do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku zCOVID-19, w zależności od tego, 

który obowiązywał jako ostatni,  termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE. 

(c) Przedłużenie ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca 

Przedłużono do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku zCOVID-19, w zależności od tego, 

który obowiązywał jako ostatni,  termin ważności polskich dokumentów tożsamości 

cudzoziemca. 

(d) Przedłużenie ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” 

Przedłużono do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku zCOVID-19, w zależności od tego, 
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który obowiązywał jako ostatni,  termin ważności dokumentów „zgoda na pobyt 

tolerowany”.  

(e) Zmiany w zakresie zezwolenia na pracę  

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu 

tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w 

zakresie podklas działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach oraz posiadał:   

1) zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 r. 

2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji 

oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym 

oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.  Przepisy te stosuje się odpowiednio do 

przedłużenia zezwolenia na pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową,  

-uregulowanie wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do przedłużenia zezwolenia na 

pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. 

(f) Zmiany w zakresie terminu udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej 

Przedłużono do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19 , w zależności od 

tego, który obowiązywał jako ostatni,  termin ważności udzielania pomocy socjalnej i opieki 

medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

VI. PRAWO PODATKOWE 
 

(a) Umożliwiono złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz jej wpłacenie po 

upływie terminu na jej złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r. Przepis ten 

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2020 r. Ponadto 

wprowadzono regulację, zgodnie z którą możliwe jest zaniechanie w całości lub w części 

poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, na mocy 

rozporządzenia określającego w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w 

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

względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku 

z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

(b) Wprowadzono regulację, zgodnie z którą w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub 

stwierdzającym stan zaległości, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ustalonym w rozporządzeniu wydanym w 

związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z uwagi na 
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wystąpienie COVID-19, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po 

upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Regulacja ma 

również zastosowanie do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości 

podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów 

rządowych.  

 

VII. TERMINY ORAZ PRAWO PROCESOWE 

 

(a) Kodeks postępowania cywilnego: 

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie roku od ich 

odwołania: 

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 

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

w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez 

użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w 

nim uczestniczących; 

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna 

rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę 

rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia 

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

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się 

przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym 

zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, 

rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oprawie i 

terminie do złożenia sprzeciwu; 

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, 

z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym 

dochodzi do zamknięcia rozprawy. 

Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i 

wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub 

uczestników postępowania stanowisk na piśmie. 

Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w 

której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że 
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przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie 

niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o 

przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania 

stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, 

cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania. Wniosek o przeprowadzenie 

rozprawy składa się w terminie 7dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy 

na posiedzenie niejawne. W przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę 

niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię 

Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oprawie i terminie do złożenia wniosku. 

Licytacja komornicza lokalu mieszkalnego odbywa się w sytuacji gdy wierzytelność nie jest 

mniejsza niż 1/20 wartości licytowanej nieruchomości; 

Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza 

się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90dni 

po jego zakończeniu. 

(b) Terminy prawa administracyjnego oraz terminy sądowe i procesowe. 

Uchylono art. 15 zzr i art. 15 zzs, które zakładały zawieszenie terminów prawa 

administracyjnego, oraz zawieszenie wszelkich terminów sądowych i procesowych w 

większości rodzajów postępowań administracyjnych, sądowo administracyjnych, cywilnych, 

karnych itp.  

Terminy będą biec w dalszym ciągu, lub rozpoczną swój bieg w terminie siedmiu dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

(c) Postępowanie sądowo administracyjne 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach, w których 

strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała 

przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną 

na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. 

Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie 

trzech sędziów. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 oraz wciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy 

administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą 
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przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych 

urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących; 

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna 

rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy 

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

przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów. 

VIII. PRAWO KARNE 

W art. 304 (przestępstwo wyzysku) dodaje się kolejne paragrafy: 

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

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

obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 

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

dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

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

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

jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej 

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

odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych 

lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie. 

IX. INNE 

(a) Kodeks cywilny 

Umowa przewłaszczenia nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w 

celu zabezpieczenia roszczeń jest nieważna w sytuacjach, gdy: 

1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością 

roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej 

wartości za okres 24miesięcy, lub 

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub 

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej 

nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. 

(b) Prawo spółdzielcze 
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Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń przez fakultatywne organy spółdzielni 

utworzone na podstawie postanowień statutu danej spółdzielni (tj. inne organy niż walne 

zgromadzenie, rada nadzorcza lub zarząd) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

Wprowadzono możliwość podejmowania uchwał przez fakultatywne organy spółdzielni 

utworzone na podstawie postanowień statutu danej spółdzielni (tj. inne organy niż walne 

zgromadzenie, rada nadzorcza lub zarząd) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

 


