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Gdańsk, dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W dniu 24 czerwca 2020 roku weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, potocznie zwana Tarczą 

antykryzysowa 4.0. Wprowadziła ona kolejne zmiany mające na celu złagodzenie skutków COVID-19. 

W poniższym opracowaniu szczególną uwagę położono na kwestie związane z ułatwieniami dla 

przedsiębiorców, zmianami w zakresie prawa pracy ora prawa restrukturyzacyjnego. Istotne zmiany 

pojawiły się również w Prawie zamówień publicznych. 

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 

Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców 

Wprowadzono możliwość uzyskania przez przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące 

działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych - obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, 

w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i 

średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia 

wejścia w życie ustawy lub przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną 

dostosowane do warunków określonych w ustawie. 

O udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, może ubiegać się 

przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: 

- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu, 

- wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 

lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, 

- nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy, 

- utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych 

zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

 Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku: 

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia 651/2014 – 2 punktom procentowym, 

b) innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu, 

lub stanowi całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie 

przekracza wartości określonej powyżej dla danej kategorii przedsiębiorców. 



 

 
 
 
 
 

St
ro

n
a3

 

Wartość nominalna dopłat nie może przekroczyć na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną 

pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków 

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

91I/01), wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 

1) 100000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej 

produktów rolnych; 

2) 120000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

3) 800000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy. 

 

Świadczenie postojowe 

Doprecyzowano, że świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, jeśli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, 

chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku osób wykonujących umowę agencyjną, 

umowę zlecenia oraz inną umowę o świadczenie usług obowiązek niepodlegania 

ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu pozostał bez zmian.  

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie postojowego może być złożony wyłącznie w formie 

dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym.  

W przypadku odmowy złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniodawcę (za 

osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, stosownie do art. 15zs ust. 2 tzw. „tarczy 

antykryzysowej”), osoba uprawniona, która jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek 

oświadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (przepis wchodzi w życie w po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia). 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osób 

zatrudnionych przez organizacją pozarządową lub podmiot prowadzący działalność pożytku 

publicznego 

Wskazano, że dofinansowanie wynagrodzeń jest wypłacane na podstawie danych dołączonych 

do wniosku o świadczenie, a nie jak uprzednio - po złożeniu przez przedsiębiorcę/organizację 

pozarządową/podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego oświadczenia o 

zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz o kosztach wynagrodzeń 
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każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne. Przedsiębiorca/organizacja pozarządowa/ podmiot prowadzący działalność pożytku 

publicznego są zobowiązani poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o 

każdej zmianie danych dotyczących zatrudniania pracowników i wysokości wynagrodzenia 

pracowników objętych wnioskiem wraz z należnymi od tego wynagrodzenia składkami na 

ubezpieczenia społeczne, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w 

terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 

Wskazano, że nieutrzymanie w zatrudnieniu przez przedsiębiorcę/organizację pozarządową/ 

podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego pracowników objętych umową przez 

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez 

przedsiębiorcę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

objętego umową, rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia lub 

wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało 

dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca/organizacja pozarządowa/ podmiot 

prowadzący działalność pożytku publicznego na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, 

zostaje ona objęta umową. 

W przypadku obliczania spadku przychodów z działalności statutowej w celu uzyskania 

dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, do przychodów z działalności statutowej 

nie wlicza się darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań 

w zakresie przeciwdziałania COVID-19. 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne może zostać przyznane kościelnej osoby prawnej 

działającej 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, oraz jej jednostce organizacyjnej, na 

zasadach podobnych do dofinansowania dla przedsiębiorców. 

Do dofinansowań przyznanych przed dniem wejścia w życie tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” 

stosuje się przepisy w brzmieniu powyższym. 

 

Mikropożyczka do 5 000 zł 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie 

prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, a 

przedsiębiorca nie jest już zobowiązany do złożenia wniosku o jej umorzenie. 

Do pożyczek udzielonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tzw. 

„tarczy antykryzysowej” w brzmieniu powyższym. 
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Mikropożyczka  do 5 000 zł dla organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

Wprowadzono możliwość uzyskania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym 

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

wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,  jednorazowo bezzwrotnej pożyczki do 5 000 

zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość pożyczki 

nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, a pożyczka jest 

przyznawana na zasadach tożsamych z zasadami pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. 

Dofinansowania wskazane powyżej, jak również dofinansowanie kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego 

pracowników, a także środki pochodzące z pożyczek, nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, a w razie ich przekazania na rachunek płatniczy są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

 

Użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa  

Przedłużono termin na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 

dnia 31 stycznia 2021 r., także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty. 

Wprowadzono możliwość pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od przedsiębiorcy, organizacji 

pozarządowej lub podmiotu prowadzącego 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, a także państwowej osoby prawnej, u których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, 

w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, 

pod warunkiem zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub 

prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji 

rządowej, przed upływem terminu na wniesienie opłaty oraz braku zaległości w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadających 

Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w 

którym dokonano zgłoszenia, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na 

okres co najmniej trzech miesięcy, w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu 
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nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, 

od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego 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 oraz państwowej osoby prawnej, u których wystąpił 

spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem 

zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres 

kolejnych trzech miesięcy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym 

zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki 

organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd, przed upływem terminu do ich 

wniesienia oraz braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić 

o: 

- pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej 

odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości, 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od 

przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego 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 oraz państwowej osoby prawnej, u których wystąpił 

spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 

- niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w 

użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech 

miesięcy w  2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, z tytułu umów 

najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu 

do nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego 

zasobu nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od 

przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego 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 oraz państwowej osoby prawnej, u których wystąpił 

spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

II. PRAWO PRACY 

 

Wykonywanie pracy zdalnej  
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Może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do 

wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Może być wykonywana przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć 

wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy 

zdalnej zapewnia pracodawca. 

Pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod 

warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic 

prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Na polecenie pracodawcy, pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 

uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. 

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  

Przysługuje do dnia 28 czerwca 2020 r. 

 

Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do dofinansowania do wynagrodzenia 

pracowników objętych przestojem ekonomicznych albo obniżonym wymiarem czasu pracy 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

Podmioty u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych mogą zwrócić się o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników  nieobjętych: 

1)       przestojem, o którym mowa w art. 81 kodeksu pracy, lub 

2)       przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID‑19, lub 

3)       obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID‑19.  

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy i przestój ekonomiczny także dla innych podmiotów 
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Pracodawca u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług (nie jest to 

spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu ustawy) w następstwie wystąpienia COVID-19 i w 

związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może: 

1)       obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, 

wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę; 

2)       objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, 

nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. 

 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, ma zastosowanie w 

okresie do 6 miesięcy nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy 

obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był 

nim objęty. 

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

czasu pracy ustala się w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem 

pracowników. 

 

Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego 

Pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania 

zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. 

 

Obniżenie wysokości odprawy, odszkodowania 

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu 

obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia 

pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem 

umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może 

przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis stosuje się 

odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, umowy o 

świadczenie usług, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z 

wyłączeniem umowy agencyjnej. 
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Zawieszenie obowiązków dotyczących funduszu świadczeń socjalnych 

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu 

obciążenia funduszu wynagrodzeń pracodawca może zawiesić obowiązki: 

1)       tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

2)       dokonywania odpisu podstawowego, 

3)       wypłaty świadczeń urlopowych 

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne zawieszenie obowiązków  

następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi. 

 

Zawieszenie przepisów ustalających wyższą wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu 

obciążenia funduszu wynagrodzeń nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub 

regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta 

ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie. 

Nie jest w tym przypadku wymagane porozumienie z organizacjami związkowymi lub 

przedstawicielem pracowników. 

 

Możliwość wypowiedzenia zakazu konkurencji 

Stronie umowy o zakazie konkurencji na rzecz której ustanowiono zakaz działalności 

konkurencyjnej, może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. Dotyczy to stosunku pracy, 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług,  umowy o dzieło. 

 

Zmiana definicji spadku obrotów gospodarczych 

Do obliczenia spadku obrotów gospodarczych ustawa przewiduje możliwość przyjęcia okresu po 

31 grudnia 2019 r. nie zaś jak pierwotnie było po 01 stycznia 2020 r. 

 

Inne postanowienia dotyczące ograniczenia odpoczynku dobowego, wprowadzenia systemu 

równoważnego czasu pracy oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
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Ustawa przewiduje w razie zwiększenia ilorazu kosztów funduszu wynagrodzeń (oprócz 

wprowadzonego wcześniej przypadku spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu ustawy) 

możliwość 

1. ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin, i 

nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co 

najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego; 

2. 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 

dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu 

pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; 

3. zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

pracowników niż wynikające z umów o pracę  

 

Kontrole u przedsiębiorcy 

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być 

przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia 

za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. 

 

III. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Wskazano, że zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej, a nie jak uprzednio – w 

miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie lub na stronie internetowej. 

W umowach w sprawie zamówienia publicznego zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności 

związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, z kolei w przypadku stwierdzenia, że okoliczności 

związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy może 

dokonać, w uzgodnieniu z wykonawcą, zmiany umowy, na zasadach określonych w tzw. „tarczy 

antykryzysowej”  – poprzednia wersja „tarczy” wprowadzała jednie możliwość zmiany umowy. 

Wprowadzono przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od 

dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
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tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Ponadto wprowadzono przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od 

dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia 

zamawiającego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ ww. terminu może 

nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

Z kolei w przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o ile 

wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży 

jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez 

zamawiającego. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy upływa w okresie między 91. A 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy 

prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w 

związku z COVID-19. 

Wprowadzono przepis, zgodnie z którym zamawiający w sprawie zamówienia publicznego 

udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ma 

możliwość, a nie obowiązek, żądania od wykonawców wniesienia wadium, niezależnie od 

wartości zamówienia. Przepis wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Przepis traci 

moc z dniem 1 stycznia 2021 r. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie wskazanego przepisu, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 

zamówień publicznych stosuje się ponadto przepisy tej ustawy dotyczące umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z uwzględnieniem poniższych zasad: 

- zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku 

umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie 

poszczególnych jej części a procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może 

wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, z kolei zaliczka nie 

może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

- w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 

miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach 
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zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową 

wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można 

ustalić w wysokości większej, jednak nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 

umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka 

związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Przepis w brzmieniu powyżej wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia i traci moc z 

dniem 1 stycznia 2021 r. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. przepisu oraz umów w sprawie zamówienia 

publicznego zawartych przed dniem wejścia w życie ww. przepisu lub nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

wejścia w życie przepisu, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

IV. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 
 

Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. – prawo restrukturyzacyjne, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o nadzór nad 

przebiegiem postępowania układowego może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o 

zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 

COVID‑19 (tzw. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). 

Obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu każdy z uprawnionych może 

dokonać tylko jednokrotnie. 

O dokonaniu obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu nadzorca układu 

zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu w terminie 3 dni od 

jego dokonania. 
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Obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu może być dokonane po 

przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu 

wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu. 

Dzień dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu jest dniem 

otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. 

Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie 

obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia. 

Z dniem dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu do dnia 

umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu: 

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz 

dotyczące wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem 

rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, wszczęte przed dniem otwarcia 

postępowania o zatwierdzenie układu ulega zawieszeniu z mocy prawa; 

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu 

roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z 

mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, 

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, jest 

niedopuszczalne; 

3) zezwolenia na wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu 

lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika 

wydaje nadzorca układu. 

Jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności zabezpieczoną na 

mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi, które 

były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli 

umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo jej zaspokojenie w stopniu nie 

niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z 

należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia – do objęcia tej wierzytelności układem 

nie jest konieczna zgoda wierzyciela. 

Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w 

celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu. 

W razie objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, należy traktować ją jako 

odrębną kategorię interesów. 
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Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać 

przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.  

Przyjęcie układu następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu. 

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od 

dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.  

W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu 

nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami 

układu, a ponadto: 

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może 

przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli; 

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może 

przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli. 

W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, 

wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu do dnia 

umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać 

czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu 

czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres 

zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. 

Jeżeli nadzorca układu udzielił zgody na: 

1)  zawarcie umowy kredytu lub pożyczki  

2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem 

rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem,  

3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem 

4)  obciążenie składników masy układowej innymi prawami 
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Czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub względem 

masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku o zatwierdzenie układu, a 

wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd. 

Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, jeżeli jest to 

niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania 

restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia i wykonania układu 

oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla 

umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do 

udzielonego kredytu lub pożyczki. 

W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 

układu, w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie 

szkody. 

Wyłączono odpowiedzialność za: 

1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 

określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych  

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa 

także wówczas gdy osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułów wskazanych w pkt 1–3 

powyżej, wykażą, że w terminie nie później niż trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła 

podstawa do ogłoszenia upadłości, dokonano obwieszczenia postępowania o zatwierdzenie 

układu oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia 

układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia 

uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, że w terminie 7 dni od umorzenia postępowania 

o zatwierdzenie układu złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania. 

 

V. PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 

Planowani i zagospodarowanie przestrzenne 

Wprowadzono możliwość zgłaszania wnioski lub uwag dotyczących studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, projektu tego planu, 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 



 

 
 
 
 
 

St
ro

n
a1

6
 

jakich mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, projektu tego 

studium albo planu zagospodarowania przestrzennego województwa w formie papierowej lub 

elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego 

dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie. 

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

Rada gminy otrzymała kompetencję do podjęcia uchwały przewidującej zwolnienie z opłaty a 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku 

zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale może także przyznać zwrot określonej części opłaty 

pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 

31 stycznia 2020 roku (nie stosuje się tego do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży). 

 

Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 roku może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 

2020 roku. 

 

 

VI. PRAWO PODATKOWE 
 

Terminy raportowania schematów podatkowych (MDR) nie rozpoczynają się a rozpoczęte 

podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w  związku z COVID-

19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. Przepis wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 

dnia 31 marca 2020 r. 

Przesunięto termin wdrożenia nowego JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. 

Wprowadzono możliwość odliczania od podstawy opodatkowania w celu obliczenia podatku 

lub zaliczki m. in. darowizn dla domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków 

wsparcia czy rodzinnych domów pomocy czy darowizn rzeczowych, których przedmiotem są 

komputery przenośne będące laptopami lub tabletami przekazywanych m. in. organom 

prowadzącym placówki oświatowe, a także możliwość odliczania od przychodów niektórych kar 

umownych i odszkodowań, na zasadach wskazanych w tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0”. 

Zwolniono z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na 

podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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Wprowadzono możliwość odliczenia od dochodu tzw. ulgi za złe długi w podatkach 

dochodowych po upływie 30 dni od upływu umówionego terminu płatności, a nie jak uprzednio 

– 90 dni, dla firm, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z 

rozprzestrzenianiem się COVID19. 

Wydłużono termin ważności certyfikatów rezydencji podatkowej oraz wprowadzono 

możliwość posługiwania się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich 

odwołaniu, ich kopiami, na zasadach określonych w tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0”. 

 

VII. CENY TRANSFEROWE 

 

Przedłużono termin do złożenia informacji ocenach transferowych do dnia 31 grudnia 2020 r. – 

w  przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 

2020 r. oraz o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 

r. do 31 stycznia 2021 r. Ponadto przedłużono termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu 

lokalnej dokumentacji cen transferowych do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin 

ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące – w 

przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. W 

przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego 

miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego 

oświadczenia. 

 

VIII. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

 
Wprowadzono regulację, zgodnie z którą Urząd Patentowy wydaje uprawnionym dokumenty 

patentowe, dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy, 

świadectwa ochronne na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, 

świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa rejestracji topografii oraz 

dowody pierwszeństwa, w postaci papierowej lub elektronicznej.  

 

IX. INNE 

Kredyty 

Umożliwiono zawieszenie wykonania umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt 

hipoteczny oraz, jeśli kredytobiorcą jest konsument, umowy kredytu bankowego. Powyższe 

uprawnienie przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne 



 

 
 
 
 
 

St
ro

n
a1

8
 

główne źródło dochodu. Jeśli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, wystarczy 

utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich, z kolei jeżeli 

kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy wniosek o zawieszenie wykonania umowy 

może dotyczyć tylko jednej z tych umów. Wykonanie umowy zostaje zawieszone na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące. 

Fundacje  

Przedłużono kadencję zarządu fundacji lub jej innych organów, która upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do 30 dni po odwołaniu 

danego stanu, do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, 

jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 

Stowarzyszenia  

Przedłużono kadencję władz stowarzyszenia, która upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do czasu 

wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Spółdzielnie 

Przedłużono kadencję rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływającą w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do dnia zwołania 

pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni, które powinno odbyć się w terminie do 6 tygodni 

licząc od dnia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Najem powierzchni handlowych powyżej 2000m² 

W stosunku do uregulowań przyjętych przez poprzednie tarcze antykryzysowe wprowadzono 

definicję powierzchni handlowej powyżej 2000m² w obiekcie handlowym, przez którą rozumie 

się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m² niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży 

towarów, świadczenia usług i gastronomii. 

Szczególne zasady uregulowania praw i obowiązków stron umowy najmu, dzierżawy lub innej 

podobnej umowy powierzchni handlowej powyżej 2000m² w okresie obowiązywania zakazu 

prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

wprowadzone przez wcześniejsze Tarcze antykryzysowe nie zostały zmienione.  

Doręczanie przesyłek poleconych  

Operator pocztowy nie podejmuje próby doręczenia i nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, 

której nie mógł doręczyć adresatowi poddanemu z powodu COVID-19 obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o 
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zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Po upływie okresu 

obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, operator pocztowy 

doręcza adresatowi, o którym mowa powyżej przesyłki pocztowe na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

Usunięto uregulowanie wprowadzone przez tzw. Tarczę antykryzysową 2.0, zgodnie z którym w  

czasie  stanu  zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia 

odwołania tych stanów operator pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w 

tym okresie nie mógł doręczyć jej adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z 

innych przepisów. W czasie 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.  

 


