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Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2020 roku 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, 

która nowelizuje wcześniejszą ustawę 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 ,ujawniła 

się konieczność uaktualnienia wcześniejszego opracowania przygotowanego przez zespół Kancelarii. 

Wsłuchując się potrzeby Klientów Kancelarii postanowiliśmy nieco zmienić, w stosunku do 

poprzedniego opracowania, jego systematykę. Obecnie to pomoc dla przedsiębiorców przewidziana 

przez pakiet ustaw tzw. tarczy antykryzysowej oraz wsparcie dla pracodawców zostało wysunięte na 

pierwszy plan. 

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 

 
1.1. Wsparcie 

 

Wsparcie przewidziane w ustawie może zostać udzielone przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy utrzymanie  

i kontynuacja prowadzonej przez nich działalności gospodarczej są zagrożone na skutek 

ekonomicznych następstw wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów 

zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Ustawy nie 

stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja nie jest następstwem okoliczności 

wskazanych powyżej oraz w stosunku do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, 

a także przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.  

W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których 

mowa powyżej, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia 

określona w ustawie ulega zawieszeniu. 

 

1.2. Finansowe wsparcie zwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

(a) Dla kogo: 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w związku 

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej 

sytuacji finansowej. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków 

finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. 

 

(b) Cel wsparcia oferowanego przedsiębiorcom 

Przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie 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. 

 

(c) Formy wsparcia 

W szczególności pożyczki, gwarancje lub poręczenia oraz leasing lub inne instrumenty 

związane z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych 

oraz inne zwrotne finansowe instrumenty dłużne. Listę dostępnych rozwiązań ARP S.A. 

publikuje na swojej stronie internetowej. 

 

(d) Inne istotne informacje 
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▪ Wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta 

wobec podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, 

członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów. 

▪ Wsparcie jest udzielane w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz 

pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu lub innej 

umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to 

uzasadnione okolicznościami jego udzielenia. 

▪ Postępowanie (złożenie wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne 

czynności w toku postępowania związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem 

zawarcia umowy wsparcia) - może być prowadzone za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. 

▪ Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do ARP S.A. Do wniosku należy dołączyć 

oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę 

przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej (oświadczenie składane 

jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) oraz 

informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu 

ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. 

▪ ARP S.A. ma prawo do weryfikacji danych i informacji udzielonych przez 

przedsiębiorcę. 

▪ ARP S.A. zamieści na swojej stronie internetowej wzór wniosku wraz  

z objaśnieniami.  

▪ Termin na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy: niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia złożenia wraz z wymaganymi dokumentami,  

z możliwością przedłużenia ze względu na ilość złożonych wniosków. ARP S.A. wezwie 

przedsiębiorcę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. 

▪ Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie 

wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję  

z beneficjentem. Umowa zawierana jest w ciągu 5 dni od uzgodnienia warunków. 

▪ Źródła środków na wsparcie dla przedsiębiorców: budżet państwa lub środki 

pomocowe Unii Europejskiej, przekazanych z przeznaczeniem na pomoc 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. 

▪ Przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także 

przez okres kolejnych trzech miesięcy od dnia odwołania tego stanu, do zamówień, 

których przedmiotem są towary lub usługi nabywane przez ARP S.A., niezbędne do 

zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia można nie stosować przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. 

poz.1843). 
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1.3. Zmiany w zakresie możliwości uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę, małego oraz średniego 

przedsiębiorcę, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników: 

 

Doprecyzowano unormowania zawarte w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” poprzez wskazanie, iż 

dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od 

miesiąca złożenia wniosku, a także wskazanie, iż przedsiębiorca zobowiązany jest do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie jedynie przez 

okres na jaki zostało przyznane dofinansowanie, nie zaś, jak uprzednio, przez okres 

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

ma moc wsteczną od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

1.4. Zmiany w zakresie możliwości uzyskania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną 

niezatrudniającego pracowników dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-

19: 

 

(a) Doprecyzowano unormowania zawarte w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” poprzez 

wskazanie, iż dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

przypadające od miesiąca złożenia wniosku, a także wskazanie, że dofinansowanie jest 

wypłacane w okresach miesięcznych, bez konieczności, jak dotychczas, składania przez 

przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który 

dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca został ponadto zobowiązany do 

prowadzenia działalności gospodarczej jedynie przez okres, na który przyznane zostało 

dofinansowanie, nie natomiast, jak uprzednio przez okres, na który przyznane zostało 

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

Zlikwidowano również przesłankę otrzymania dofinansowania w postaci niezalegania  

w regulowaniu zobowiązań na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis ma moc wsteczną od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

(b) Wprowadzono możliwość otrzymania pożyczki do 5 000 zł również przez 

mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników. W tym celu zaktualizowano zasady 

uzyskania pożyczki, poprzez zniesienie obowiązku złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia 

o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., a także zniesienie obowiązku 

niezmniejszania stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,  

w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., wprowadzając zamiennie 

obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki. Wskazano ponadto, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi 

przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe zasady stosuje się również 

do pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”. 
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(c) Wprowadzono możliwość złożenia przez podmiot, któremu udzielono pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy lub poszukującego pracy 

absolwenta, a także pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 61e 

pkt 1, 1a lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, wniosku do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę 

warunków umowy enumeratywnie wskazanych w tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” (m. in. 

zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy 

jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki czy obniżenie oprocentowania 

spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12miesięcy), a także wniosku  

o zgodę na zawieszenie działalności gospodarczej lub zgodę na nieutrzymywanie 

zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub 

wniosku o zakończenie działalności gospodarczej, a także likwidację stanowiska pracy, na 

zasadach wskazanych w tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”. Przepis ma moc wsteczną od dnia  

1 marca 2020 r. 

 

(d) Wprowadzono możliwość zmiany przez starostę warunków umowy (w tym terminu realizacji) 

dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 

(w tym np. umowy dotyczącej zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych), na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do 

zawartej umowy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych 

skutków COVID-19. 

 

1.5. Obowiązek zwrotu środków klientowi, który rozwiązał umowę z przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową, hotelarską oraz działalność 

związaną z organizacją wystaw i kongresów na skutek epidemii wirusa SARS-CoV-2 

(a) Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z 

udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub 

egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową 

lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania 

umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem 

powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim 

związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez 

klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

(b) Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia 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.  

(c) W stosunku do uregulowań przyjętych w tzw. Tarczy kryzysowej 1.0 rozszerzono katalog 

przedsiębiorców objętych zakresem zastosowania tego przepisu o przedsiębiorców 

prowadzących działalność związaną z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy 
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targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy. Zakresem zastosowania przepisu zostały 

objęte sytuacje, w których dochodzi do rozwiązania umowy z klientem także na świadczenie 

usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to 

rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19.  

1.6. Możliwość wprowadzenia czasowych zmian do umów kredytu zawartych z przedsiębiorcą 

(a) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii banki 

otrzymały możliwość dokonania zmiany określonych w umowie warunków lub terminów 

spłaty kredytu udzielonego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców, jeśli kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz 

zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy 

dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019r.  

(b) w stosunku do uregulowań przyjętych w tzw. Tarczy kryzysowej 1.0 rozszerzono możliwość 

modyfikacji umów kredytowych w stosunku do umów kredytowych zawartych przez bank  

z każdym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Tarcza antykryzysowa 1.0 przewidywał taką możliwość wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, 

małych lub średnich przedsiębiorców).  

 

II. PRAWO PRACY 

 

2.1. Szkolenia BHP 

 

(a) Dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem 

instruktażu stanowiskowego:  

▪ pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;  

▪ pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie 

czynników niebezpiecznych;  

▪ pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;  

▪ ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 

studencką. 

  

(b) W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:  

▪ okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub  

▪ w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy 

nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii  
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– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii.  

 

2.2. Zasiłki opiekuńcze 

 

Katalog osób, którym przysługuje zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo 

niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID19, 

poszerzono o funkcjonariusza zwolnionego od pełnienia służby, z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki. 

 

2.3. Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek 

 

Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń  

i składek o organizacje pozarządowe, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowe osoby prawne.  

 

Doprecyzowano, że podmioty mogą obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie 

więcej niż do 0,5 etatu, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie  

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

 

Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od 

miesiąca złożenia wniosku. 

 

2.4. Pracownicy infrastruktury krytycznej 

 

(a) Poza dotychczasowymi uprawnieniami, pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy 

niż do czasu odwołania stanu zagrożenia: 

▪ zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości 

do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie Kodeks pracy nie stosuje się; 

▪ polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę. 

 

(b) Doprecyzowano podmioty, do których kierowane są rozwiązania. Przepisy stosujemy do 

pracodawców zatrudniających pracowników: 

▪ w przedsiębiorstwie  prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu 

funkcjonowania: 

- systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, 

- sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych 
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▪ podwykonawców lub dostawców, o których mowa wyżej, którzy są kluczowi dla 

zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;  

▪ zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego 

▪ u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie obowiązujące 

▪ w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu prawa 

energetycznego;  

▪ na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego 

państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;  

▪ w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności 

bankowych;  

▪ w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

kategorii A, którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny 

wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego 

obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub 

jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, 

poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;  

▪ u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną  

z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności. 

 

2.5. Świadczenie postojowe 

 

(a) Wprowadzono zmiany w kryteriach przyznawania świadczenie postojowego. Obecnie 

świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:  

 

▪ działalność została rozpoczęta przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie została zawieszona 

oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co 

najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc 

(skreślono górną granicę przychodu);  

▪ działalność została rozpoczęta przed dniem 1 lutego 2020 r. zawiesiła jej prowadzenie 

po dniu 31 stycznia 2020 r. (skreślono informację, zgodnie z którą przychód  

z  prowadzenia działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku nie był 

wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku); 

▪ działalność do której stosujemy przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym  

w formie karty podatkowej, która korzysta ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na 

wartość sprzedaży nie przekraczającą łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 

000 zł. 

 

(b) Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 
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▪ umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej 01 lutego 2020 r.);  

▪ przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie 

był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  

 

(c) Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie więcej niż 

trzykrotnie.  

 

(d) Osobie prowadzącej działalność gospodarczą w formie karty podatkowej (zryczałtowany 

podatek) świadczenie przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie 

więcej niż trzykrotnie.  

 

2.6. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek 

 

Wprowadzono zmiany w zwolnieniu z obowiązku świadczenia składek. Obecnie: 

(a) Na wniosek płatnika składek, jeżeli zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych zwalnia się go z obowiązku opłacania nieopłaconych składek, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach 

rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:  

▪ przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,  

▪ w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,  

▪ w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

 

(b) Na wniosek płatnika składek, jeżeli zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 

ubezpieczonych zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty 

należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, 

jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:  

▪ przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,  

▪ w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,  

▪ w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.  

 

(c) Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi. 

(d) Na wniosek spółdzielni socjalnej zwalnia się ją z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek, 

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych  

w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

(e) Wniosek o zwolnienie przekazuje się do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 



 

 
 
 
 
 

St
ro

n
a1

0
 

(f) Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. podmioty zobowiązane są do przesyłania deklaracji 

rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że podmiot 

zwolniony jest z obowiązku ich składania.  

 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

3.1. Zakres informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, które strony umowy są zobowiązane 

sobie wzajemnie przekazywać, wskazany w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0”, został 

rozszerzony i ma charakter otwarty. 

  

3.2. Wskazano, że w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność 

związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie strony, przekazując 

sobie informacje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy, zobowiązane są do składania dokumentów wydanych przez 

odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

 

3.3. Wprowadzono możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez 

zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - dotychczas zmiany mogły dotyczyć 

jedynie sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych oraz zakresu 

świadczenia wykonawcy i odpowiadającego mu wynagrodzenia wykonawcy – o ile, jak 

dotychczas, wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

 

3.4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo, za zgodą 

zamawiającego, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

3.5. Przepisy wprowadzone tzw. „tarczą antykryzysową 1.0” oraz „tarczą antykryzysową 2.0” 

stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

3.6. Zbliżone regulacje, dotyczące obowiązku informowania o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, przewidziano dla stron umów 

offsetowych. 

 

IV. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 
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4.1. Rozszerzenie możliwości podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek kapitałowych 

w zakresie głosowań tajnych 

Wprowadzono możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, również w zakresie głosowań tajnych, o ile żaden  

z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.  

4.2. Zmiany dotyczące zasad zapisu na akcje w spółkach akcyjnych  

Wprowadzono możliwość zapisu na akcje w postaci elektronicznej. Zapis na akcje w postaci 

elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.  

4.3. Możliwość odbywania zgromadzeń uczestników funduszy inwestycyjnych oraz posiedzeń 

rady inwestorów  

(a) Wprowadzono możliwość odbywania zgromadzeń uczestników funduszu inwestycyjnego 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu 

stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu uczestników, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

(b) Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń rady inwestorów funduszu 

inwestycyjnego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut 

funduszu stanowi inaczej. O udziale w posiedzeniu rady inwestorów, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący posiedzenie.  

 

V. SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE,STOWARZYSZENIA 

 

5.1. Prawo spółdzielcze 

(a) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, niezależnie od 

postanowień statutu spółdzielni,  wprowadzono możliwość zarządzenia przez zarząd lub 

radę nadzorczą spółdzielni podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie lub 

zebranie przedstawicieli na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

(b) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, niezależnie od 

postanowień statutu spółdzielni, wprowadzono możliwość wysyłania zawiadomienia  

o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni lub zebrania 

przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 
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5.2. Stowarzyszenia  

(a) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli członkowie władz 

stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza 

posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

(b) Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach oraz poza 

posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom, w tym 

ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost 

wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.  

5.3. Fundacje 

(a) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  jeżeli członkowie władz 

fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami 

władz fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

(b) Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach oraz poza 

posiedzeniami władz fundacji może podlegać odmiennym uregulowaniom, w tym 

ograniczeniom w statucie fundacji. Statut fundacji może też wprost wyłączyć możliwość 

stosowania powyższych przepisów w fundacji.  

 

VI. PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 

6.1. W Kodeksie postępowania administracyjnego dodano art. 39(3), który przewiduje, że  

w przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, 

doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu 

odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie 

złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie 

doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. Wydruk pisma powinien 

zawierać  informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego  

i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je 

podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną oraz identyfikator tego pisma, nadawany przez system 

teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane.  
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6.2. W ustawie Prawo budowlane dodano definicję „przenośnego wolno stojącego masztu 

antenowego”. Pod pojęciem tym kryją się wszelkie konstrukcje metalowe bądź 

kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem 

technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, 

balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą 

zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości 

technicznej. Budowa takiego masztu nie wymaga pozwolenia na budowę a przy realizacji 

takiej inwestycji w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski 

żywiołowej, przewidziano pewne ułatwienia. Chodzi tu np. o znacznie szybszą możliwość 

rozpoczęcia robót po zgłoszeniu takiego zamierzenia, ułatwienia w rozpoczęciu eksploatacji, 

ograniczenie podstaw wnoszenia sprzeciwu przez organy administracji architektoniczno-

budowlanej czy też wstrzymania wykonywania robót budowlanych.  

 

6.3. Wprowadzona została zmiana do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie  

z nowelizacją kontroli celno-skarbowej podlegać będzie przestrzeganie przepisów  wydanych 

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych 

przedmiotów lub produktów spożywczych. W ramach kontroli, kontrolującemu przysługiwać 

będzie między innymi uprawnienie do rewizji towarów i środków przewozowych. 

 

6.4. Spod obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego 

wyjęto wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, 

ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa 

szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 

publicznego. 

 

6.5. W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. tzw. Tarczą 1.0) wprowadzone zostały następujące 

zmiany: 

 

(a) Uprawnienia wojewodów zostały poszerzone o możliwość wydawania poleceń 

obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, 

państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby 

prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Podobne uprawnienie (bez ograniczenia terytorialnego) uzyskał Prezes Rady Ministrów. 

Polecenia te są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 

uzasadnienia (mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Zastrzec należy, że 

polecenia te nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze 
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decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-

rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. 

(b) W zakresie prawa budowlanego, wyłączenie stosowania wymogów z ustawy  

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym oraz ustawy o ochronie środowiska 

obejmie również projektowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i rozbiórkę 

obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług,  

w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń 

zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania 

ścieków, porządku publicznego, obronności. 

(c) Rada gminy uzyskał delegację do zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: organizacje 

pozarządowe których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (upoważnienie to 

obejmuje także możliwość przedłużenia terminu płatności rat). 

(d) Doprecyzowana została możliwość zwoływania i odbywania przez organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu 

terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, 

samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek 

samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub innych form działania 

właściwe dla tych organów. W ramach tych uprawnień wskazane organy mogą także 

podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

(e) Wprowadzono możliwość tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do 

wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, 

w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli 

nie na-rusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika 

samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki 

przejmującej. 

(f) Wprowadzono przepis art. 15 zzzzzc, zgodnie z którym nie stanowi naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od organizacji pozarządowej 

należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego (lub zmiany tej umowy). 

(g) Uregulowana została kwestia ograniczenia w dostępności urzędów administracji 

obsługujących organy administracji publicznej. W okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii gdy urzędy te wykonują zadania w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:  

1) może odstąpić od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 KPA) także  

w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;  

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów 

stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
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3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie  

z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę 

lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ 

prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.  

(h) W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 wyłączony został obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie 

ustawy (jeżeli nie wydano jeszcze decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), traktuje się jak 

zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 prawa budowlanego,  

w przypadku takich wniosków termin do zgłoszenia sprzeciwu liczy się od dnia wejścia  

w życie ustawy. 

 

6.6. Wprowadzono obowiązek informowania organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie 

przewozów, przez przedsiębiorcę zajmującego się przewozem w transporcie drogowym,  

o braku rentowności wykonywanego przewozu, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i zastosowanych 

odstępstwach, a także obowiązek podania powyższych informacji do publicznej 

wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 

lub dworcach, nie później niż w terminie 14 dni. 

 

6.7. W przypadku, gdy 14-dniowy termin na przedstawienie pojazdu w stacji kontroli pojazdów  

w celu odczytu wskazań wymienionego drogomierza pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, 

pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także 

niezarejestrowanego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu 

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

odwołany później. 

 

6.8. 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, wpisu wprawie jazdy kodu 95 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo 

ukończenie szkolenia okresowego, 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,  

w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 
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6.9. Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest 

osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu 

COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia 

lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na 

badanie techniczne. 

 

6.10. Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe  

i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a pojazd odpowiada warunkom technicznym 

umożliwiającym uczestniczenie w ruchu. 

 

6.11. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Prezes Rady Ministrów może,  

w drodze rozporządzenia, określać dni wolne od pracy. 

 

6.12. Do dnia 1 stycznia 2023 roku karta urodzenia i karta martwego urodzenia oraz karta zgonu 

mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

6.13. Poszerzono grono podmiotów, którym można udzielić informacji ze zbiorów i rejestrów. 

 

6.14. Z uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego  zostały wyłączone również 

pojazdy dostarczające do szpitali środki służące do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, po 

uprzednim zawiadomieniu przez wykonującego przejazd zarządców dróg objętych planowaną 

trasą przejazdu. 

 

6.15. Sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych Funduszu – 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców można przekazywać za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 

 

VII. PRAWO POCZTOWE 

 

7.1. Prawo pocztowe- zmiany w zakresie doręczenia przesyłek rejestrowanych  

(a) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzono możliwość 

doręczenia przez operatora pocztowego rejestrowanych przesyłek listownych 

bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania 
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przez adresata wniosku w tym zakresie. Powyższe uregulowanie nie dotyczy przesyłek 

pocztowych nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz 

komorników sądowych.  

(b) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza się wykonywanie 

przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki 

kurierskiej. 

 

7.2. Prawo pocztowe- zmiany w zakresie nieodebranych przesyłek pocztowych  

(a) 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. 

(b) 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. Powyższe uregulowanie nie dotyczy przesyłek 

pocztowych nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz 

komorników sądowych.  

 

7.3. Prawo pocztowe- zmiany w zakresie nieodebranych przesyłek pocztowych podlegających 

doręczeniu za potwierdzeniem odbioru 

(a) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez 

operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu  

o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone  

w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed 

upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. 

(b) powyższe uregulowanie nie dotyczy: przesyłek pocztowych nadawanych przez: Sądy  

i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komorników sądowych, pism 

wysyłanych w sprawach dotyczących sprzeciwu przeciwko wpisowi domeny służącej do 

oferowania gier hazardowych do rejestru, pism wysyłanych w postępowaniach z zakresu 

przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, pism 

wysyłanych w postępowaniach dotyczących kontroli podatkowej, kontroli  

celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeśli te kontrole lub postępowania 

wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

7.4. Elektroniczny tryb doręczenia poleconych przesyłek pocztowych przez Pocztę Polską -  

tzw. przesyłka hybrydowa 
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(a) do dnia 30 września 2020r. wprowadzono możliwość doręczenia poleconych przesyłek 

pocztowych przez Pocztę Polską (jako operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.) przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. 

(b) Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem 

odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru. 

(c) Doręczenie elektroniczne możliwe jest dla podmiotów posiadających profil zaufany  

w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.  

(d) Doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni Pocztę Polskę 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. 

(e) 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.  

(f) Poczta Polska przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie 

zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument 

elektroniczny.  

(g) Poczta Polska jest obowiązana do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata 

będącego osobą fizyczną. 

(h) Poczta Polska 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 Poczta Polska ma 

takie możliwości techniczne. 

(i) Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 2020 r. 

zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie 

operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi 

doręczenia elektronicznego.  

(j) Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi doręczenia 

elektronicznego, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego 

został przekształcony. 

(k) W ramach elektronicznego trybu doręczenia przesyłek pocztowych Poczta Polska jest 

zobowiązana do zapewnienia przekształcenia dokumentu z należytą starannością  
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i jakością techniczną, odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej  

w przesyłce listowej oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu 

elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej 

oraz zachowania integralności dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku 

przekształcenia. 

(l) Elektronicznego trybu doręczeń nie stosuje się: w przypadku gdy, istnieje konieczność 

doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej 

niż elektroniczna lub rzeczy; ze względu na ważny interes publiczny, w tym istotne 

interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek 

publiczny; w odniesieniu do przesyłek opatrzonych tekstem plastycznym, odbitką 

pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie mogą być 

odzwierciedlone w wyniku przekształcenia oraz ze względu na inne przyczyny 

techniczne. Istnienie przesłanek wymienionych z zdaniu poprzednim ocenia nadawca. 

(m) Elektronicznego trybu doręczeń nie stosuje się w przypadku przesyłek pocztowych 

nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz 

komorników sądowych.  

7.5. Możliwość uzyskania danych z rejestru PESEL oraz innych rejestrów publicznych przez 

Pocztę Polską 

Poczcie Polskiej, jako operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. Prawo pocztowe,  umożliwiono uzyskanie danych z rejestru PESEL, bądź też z innego 

spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są 

potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji 

rządowej. 

 

VIII. CUDZOZIEMCY 

 

8.1. Cudzoziemcy- przedłużenie ważności wiz i legalności pobytu 

(a) Przedłużono do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako 

ostatni, legalność pobytu cudzoziemca który w dniu, od którego po raz pierwszy 

ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: wizy Schengen, wizy 

wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego wydanego 

przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy 

długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące 

państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej 
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uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

dokumentu 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 Rzeczypospolitej Polskiej. 

(b) W okresie legalności pobytu cudzoziemca, o którym mowa powyżej, jest on uprawniony 

do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważne 

zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową. 

 

8.2. Cudzoziemcy- przedłużenie ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca  

Przedłużono ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres 

ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 30 dni od 

dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

8.3. Cudzoziemcy- przedłużenie ważności kart pobytu  

Przedłużono ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii do 30 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni. 

 

8.4. Cudzoziemcy- przedłużenie ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca  

Przedłużono ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres 

ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 30 dni od 

dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

IX. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

 
9.1. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą podmiot publiczny udostępnia (uprzednio mógł 

udostępniać) dane gromadzone w prowadzonym rejestrze publicznym lub w systemie 

teleinformatycznym innemu podmiotowi publicznemu lub podmiotowi realizującemu 

zadania publiczne lub wspierającemu świadczenie tych zadań (wskazane w art. 19c ust. 1 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne), z uwzględnieniem zasad przewidzianych w przepisach szczególnych 

dotyczących odpowiednio tego rejestru lub danych gromadzonych w tym systemie 

teleinformatycznym, wyłącznie na potrzeby usługi online, która jest świadczona na rzecz 

osoby albo podmiotu przy użyciu systemu teleinformatycznego. Udostępnienie danych 

następuje na każdorazowy wniosek osoby albo podmiotu, na rzecz których świadczona jest 

usługa online i których te dane dotyczą, po ich uwierzytelnieniu, a zgodnie ze zmianą zawartą 
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w tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” wniosek ten kieruje się za pośrednictwem podmiotu 

udostępniającego usługę online. 

 
9.2. Zmodyfikowano sposób weryfikacji dowodu osobistego w przypadku potwierdzania 

tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego poprzez 

wskazanie, że wideokonferencja wnioskodawcy polega m. in. na weryfikacji danych 

zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy 

okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. 

 

X. CENY TRANSFEROWE 
 

10.1. Przedłużono do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu 

lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy 

lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem  

31 grudnia 2019 r. 

 

10.2. Przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, 

których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem  

31 grudnia 2019 r. 

 

XI. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
 

Decyzje administracyjne i postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego mogą być 

wydawane w postaci dokumentu elektronicznego. 

 

XII. PRAWO WYBORCZE 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy 

przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie: 

podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których 

mowa w  art. 16 § 1 ustawy tj. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych 

wyborów, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania  

w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości 

głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania 

zaświadczeń o prawie do głosowania, przekazywania wyborcom informacji, o których 
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mowa w art. 37d § 1 tj. o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania 

oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,  a  także w zakresie głosowania 

korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a, głosowania przez pełnomocnika oraz 

ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania 

przez nią druku tych kart. 

 

XIII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 
13.1. Doprecyzowano unormowania zawarte w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” poprzez 

wskazanie, że dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku 

publicznego może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od 

miesiąca złożenia wniosku, a także wskazanie, że organizacja pozarządowa lub inny 

podmiot prowadzący działalność w zakresie pożytku publicznego są zobowiązane do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie jedynie 

przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie, nie zaś, jak dotychczas, 

przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu 

dofinansowania. Przepis ma moc wsteczną od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 
13.2. Wprowadzono obowiązek wzajemnego informowania stron umowy o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy  

o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego, zawartej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu 

COVID-19, na zasadach wskazanych w tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”. Po 

stwierdzeniu ww. okoliczności strony umowy mogą zmienić umowę w zakresie 

terminu wykonania umowy lub jej części, sposobu i zakresu wykonania umowy lub 

jej części, a także zawiesić wykonywanie umowy. 

 

XIV. PRAWO KARNE 

 

(a) Wyłączono bezprawność czynów z art. 231 i 296 kodeksu karnego w zakresie 

realizacji w interesie publicznym obowiązków i zadań związanych ze zwalczaniem 

skutków COVID-19, w tym społeczno-gospodarczych, nałożonych imiennie na 

reprezentowany przez niego podmiot w drodze ustawy lub na gruncie 

postanowień umowy, o której mowa w art.21a ust.5 ustawy z dnia 4lipca 2019 r. o 

systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz.1572 oraz z2020r. poz.569 i 695), jeżeli 

kieruje się zwalczaniem tych skutków. 

(b) Uchylono art. 15w ustawy zmieniającej, w którym uprzednio zniesiono karalność z 

art. 231 kk i art. 296 kk, w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
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epidemii, gdy osoba nabywająca towary lub usługi mające na celu zwalczanie 

epidemii narusza obowiązki służbowe lub przepisy, jeżeli działa w interesie 

społecznym, a brak przekroczenia uprawnień skutkowałby niewykonaniem lub 

zagrożeniem niewykonania czynności zwalczającej COVID-19. 

(c) W postępowaniu karnym skarbowym - rozszerzono definicję interwenienta w 

zakresie spraw o przepadek oraz możliwe formy zgłoszenia interwencji, 

rozszerzono kompetencje finansowego organu postępowania przygotowawczego. 

(d) Rozszerzono formę złożenia wniosku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnoskarbowej. 

(e) Funkcjonariusze Służby Więziennej zostali wyposażeni w dodatkowe środki 

przymusu bezpośredniego wobec osadzonych w postaci przedmiotów 

obezwładniających osoby za pomocą energii elektrycznej. 

 

XV. PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

 
Termin na zgłoszenie wniosku o upadłość w sytuacji, gdy niewypłacalność nastąpiła  

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, 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. 

 

XVI. PRAWO PODATKOWE 
 

Dwie z przesłanek uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika – brak  

w spółkach należących do grupy kapitałowej zaległości we wpłatach podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa oraz osiągnięcie przez podatkową grupę 

kapitałową dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2% - uważa się za 

spełnione, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne  

z powodu COVID-19 – ma to zastosowanie 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. 

 

Z podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączono sprzedaż i wymianę walut 

wirtualnych. Moc prawna od 1 lipca 2020 roku. 

 

XVII. RYNEK REGULOWANY  
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

wprowadzono obowiązek udostępniania uczestnikom obrotu przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany, zmian regulaminu rynku regulowanego oraz innych ustanowionych 
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przez spółkę regulacji obowiązujących na prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 

3 dni robocze przed dniem ich wejścia w życie. KNF może, w drodze decyzji, określić inny 

termin, nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie, jeżeli wymaga tego interes uczestników obrotu. 

 

XVIII. INNE 

 

18.1. Przedsiębiorstwa państwowe zostały zwolnione z wpłat na budżet Państwa z wypracowanego 

zysku w roku, którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub  

w poprzedzającym roku obrotowy. 

 

18.2. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego przedłużają się w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego o okres ich trwania, a wybory do 

tych organów nie mogą się odbyć wcześniej niż 30 dni od zakończenia ww. stanów. Moc 

prawna od dnia 13 marca 2020 roku. 

 

18.3. Z zakazu wykonywania eksmisji zostały wyłączone przypadki dotyczące przemocy w rodzinie. 

 

18.4. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych 

lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu 

transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu, chyba że abonent przebywa 

poza granicami kraju i  korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu 

międzynarodowego. 

 

 

 


