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Szanowni Państwo, 

 

Z uwagi na panujący w kraju od dnia 20 marca br. stan epidemii i związane z tym nadzwyczajne 

potrzeby Klientów Kancelarii w zabezpieczeniu prowadzonych działalności biznesowych, poniżej 

przedstawiamy opracowanie dotyczące ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw, zwanej dalej ustawą.   

 

Z uwagi na tempo procesu legislacyjnego, w tym poprawki senackie, przygotowanie opracowania 

było szczególnie trudne. Nie podejmujemy się oceny wprowadzanych rozwiązań, ponieważ  

w obecnym momencie najważniejsze jest przystosowanie rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb 

naszych Klientów. 

 

W naszym opracowaniu znajdą Państwo głównie tematy związane z pomocą państwa dla 

przedsiębiorców, prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem spółek, lecz również 

omówione zostały zmiany innych ustaw, które zostały uchwalone przez parlament. Z opracowania 

zostały wyłączone kwestie dotyczące prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, biopaliw 

itp., ponieważ zespół Kancelarii przygotowuje w tym zakresie odrębne opracowanie. 

 

W przypadku potrzeby wyjaśnienia kwestii zawartych w poniższym opracowaniu, Kancelaria 

pozostaje w gotowości do świadczenia pomocy na dotychczasowym poziomie zaangażowania. 

 

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 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
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PRZEDSIĘBIORCY 

Dofinansowanie dla 
przedsiębiorców 

▪ Wprowadzono możliwość uzyskania przez 
mikroprzedsiębiorcę, małego oraz średniego 
przedsiębiorcę, na wniosek, w okresie nie dłuższym niż 3 
miesiące, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników - w tym pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie lub 
innej umowy o świadczenie usług - oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w 
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19: 

▪ co najmniej o 30% – w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, 

▪ co najmniej o 50% – w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, 

▪ co najmniej o 80% – w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

▪ Wprowadzono możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę 
będącego osobą fizyczną niezatrudniającego 
pracowników, na wniosek, w okresie nie dłuższym niż 3 
miesiące, dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: 

▪ co najmniej o 30% – może być przyznane w wysokości 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

▪ co najmniej o 50% – może być przyznane w wysokości 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

▪ co najmniej o 80% – może być przyznane w wysokości 90% 
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kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 
▪ Wprowadzono możliwość uzyskania przez 

mikroprzedsiębiorcę,  który prowadził działalność 
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pożyczki do 
kwoty 5 000 zł, ze stałym oprocentowaniem, na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 
pożyczka zostanie umorzona na pisemny wniosek 
mikroprzedsiębiorcy, jeśli w ciągu 3 miesięcy od jej 
udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu 
zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 
stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

▪ Wprowadzono możliwość uzyskania od Banku 
Gospodarstwa Krajowego, na wniosek przedsiębiorcy, z 
wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych 
przedsiębiorców, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów z 
przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, w 
wysokości nie wyższej niż 80% pozostającej do spłaty 
kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. 

Najem powierzchni handlowej ▪ W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności 
w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy 
najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, 

▪ Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien 
złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę 
woli przedłużenia obowiązywania umowy na 
dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania 
zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być 
złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia 
zakazu. 

Ograniczenia prowadzenia 
działalności handlowej i 
usługowej w centrach 
handlowych 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu zakaz handlu w niedziele i święta o którym mowa w 
ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w 
niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie obowiązuje w 
niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z 
handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i 
ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania 
pracownikowi lub zatrudnionemu do wykonywania takich 
czynności. 
 
 

Zdalne posiedzenie organów 
osób prawnych 

Wprowadzono możliwość składania oświadczeń woli przez członka 
organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka 
samorządu terytorialnego w formie dokumentowej oraz 
możliwość odbywania posiedzeń organów osób prawnych z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów. 

Możliwość odbywania zdalnych ▪ Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń zarządów 
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posiedzeń zarządów i rad 
nadzorczych oraz zgromadzeń 
wspólników i walnych 
zgromadzeń  
 

i rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał przez te 
organy w trybie pisemnym lub za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  chyba 
że umowa spółki lub statutu spółki wyłączają taką 
możliwość. 

▪ Wprowadzono możliwość odbywania zgromadzeń 
wspólników oraz walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa 
spółki lub statut spółki wyłączają taką możliwość. 

▪ W odniesieniu do zgromadzeń wspólników oraz walnych 
zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie tzw. 
tarczy antykryzysowej, zwołujący je może postanowić o 
umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie pisemnym lub 
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania 
o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia 
wspólników lub walnego zgromadzenia i nie później niż na 
4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników lub 
walnego zgromadzenia.  

Obowiązki względem 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność kulturalną, 
rozrywkową, rekreacyjną, 
sportową oraz hotelarską 

▪ Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z 
organizacją wystaw i kongresów lub działalnością 
kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub 
organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe 
oraz przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi 
hotelarskie w przypadku rozwiązania umowy z klientem, 
które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim 
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest 
zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w 
terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania 
umowy. 

▪ 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. 

Podatki i opłaty abonamentowe ▪ Przedłużono termin do złożenia organowi podatkowemu 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 
straty) za 2019 r. oraz wprowadzono możliwość wpłacenia 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do 
dnia 31 maja 2020 r. 

▪ Termin na złożenie przez płatnika podatku od towarów i 
usług zawiadomienia o zapłacie za towary lub 
świadczenie usług na rachunek inny niż zawarty na dzień 
zlecenia przelewu w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT uległ przedłużeniu 
o 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 
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▪ Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy 
zastosowaniu kas rejestrujących zyskali możliwość 
wystawienia i wydania paragonu fiskalnego lub faktury z 
każdej sprzedaży również w postaci elektronicznej, za 
zgodą nabywcy, przesyłając dokument w sposób z nim 
uzgodniony. 

▪ Terminy raportowania schematów podatkowych (MDR) 
nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w 
okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 

▪ W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
wprowadzono możliwość, w przypadku dokonywania 
przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej 
czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia 
wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, 
uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 
przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i 
niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych 
wyrobów znakami akcyzy, odstąpienia od obecności 
kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności 
podlegającej kontroli celno- skarbowej, bądź odstąpienia 
od dokonania czynności przez kontrolującego. 

▪ Opóźniono termin wejścia w życie niektórych przepisów 
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1751 i 2200) – w tym dotyczących 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment) czy 
Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). 

▪ Przedłużono do dnia 30 września 2020 r. termin do 
złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku 
podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 
31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 
2019 r. 

▪ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii od przedsiębiorców 
nie pobiera się wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem 
jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie 
korzystanie, na zasadach określonych w ustawie, oraz 
opłat abonamentowych za używanie odbiorników 
radiofonicznych oraz telewizyjnych. 

▪ Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji 
indywidualnej przez organ podatkowy złożonej i 
nierozpatrzonej do dnia wejścia w życie tzw. „tarczy 
antykryzysowej” lub złożonej od dnia wejścia w życie tej 
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ustawy ulega przedłużeniu o 3 miesiące. 
▪ Doręczenie pism wydanych w formie dokumentu 

elektronicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym może polegać na doręczeniu 
wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, 
jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody 
na doręczanie pism w taki sposób. 

Prawo własności intelektualnej i 
nowych technologii 

▪ Bieg terminów na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia 
znaku towarowego, oraz terminu na złożenie w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia 
patentu europejskiego na język polski, jak również 
terminu na złożenie tłumaczenia na język polski 
ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się do dnia 1 
lipca 2020 r.  

▪ Wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorców 
inwestujących w nowe technologie m. in. uelastycznienie 
finansowania projektów związanych z wdrażaniem nowych 
technologii w formie nowych produktów i usług za 
pomocą kredytu technologicznego poprzez zniesienie 
wymogu uznania produktów i usług za innowacyjne na 
terytorium RP, zmianę definicji inwestycji technologicznej 
w celu poszerzenia zakresu wydatków kwalifikowanych, 
zniesienie limitu premii technologicznej w celu 
ograniczenia stopniowego spadku atrakcyjności kwoty 
dofinansowania spowodowanej rokrocznym wzrostem 
kosztów realizacji projektów, w tym wzrostem cen 
materiałów, urządzeń, usług oraz kosztów działalności 
przedsiębiorstw, poszerzenie katalogu wydatków 
kwalifikowanych.  

Ceny maksymalne Wprowadzono możliwość wprowadzenia, w drodze 
rozporządzenia, maksymalnych cen lub maksymalnych marż 
hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub 
usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw 
domowych na zasadach określonych w tzw. „tarczy 
antykryzysowej”. 
 
 

Wstrzymanie postępowań 
egzekucyjnych 

Wprowadzono możliwość wstrzymania, w drodze rozporządzenia, 
administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności 
pieniężnych, w szczególności poprzez określenie zakresu 
terytorialnego wstrzymania tych postępowań oraz okresu, na 
który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 
w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane; w okresie 
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wstrzymania będzie możliwe wypłacanie z zajętego rachunku 
bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową. 

Profil zaufany ▪ Ważność dotychczasowych profili zaufanych zostaje 
przedłużona o czas trwania stanu epidemicznego lub 
epidemii albo stanu nadzwyczajnego. 

▪ Wprowadzony został tzw. „tymczasowy profil zaufany”, 
którego okres ważności wynosi 3 miesiąc (Minister 
Cyfryzacji może ten termin wydłużyć). 

▪ Uzyskanie tymczasowego profilu zaufanego odbywać się 
będzie bez konieczności osobistego stawiennictwa w 
urzędzie, a więc bez konieczności opuszczania miejsca 
zamieszkania. 

▪ Tymczasowy profil zaufany uzyskuje się składając wniosek 
drogą elektroniczną. Następnie, w celu uwierzytelnienia 
osoby wnioskującej o wydanie tymczasowego profilu 
zaufanego minister właściwy ds. informatyzacji: 
✓ przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy 

polegającą na: 
o porównaniu wizerunku wnioskodawcy 

udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z 
wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z 
Rejestru Dowodów Osobistych, 

o weryfikacji cechy świadczących o prawdziwości 
dowodu osobistego albo paszportu okazanego mu 
podczas transmisji audiowizualnej, oraz 

o w uzasadnionych przypadkach weryfikację wiedzy 
wnioskodawcy z wykorzystaniem danych 
wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach 
publicznych albo systemach teleinformatycznych, 
albo 

✓ umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka 
identyfikacji elektronicznej, wydanego przez podmiot 
publiczny. 

▪ Z transmisji sporządzane jest nagranie, które przechowuje 
przez 20 lat. 

Ustawa o rachunkowości, 
 
Obowiązki związane ze 
sprawozdawczością 

▪ Minister do spraw finansów publicznych otrzymał 
delegację do wydania rozporządzenia określającego inne 
terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji 
oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o 
których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 
i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych 
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wydanych na podstawie tej ustawy oraz art. 45 ust. 5 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.11). 

▪ Rozporządzenie w tym zakresie jest już przygotowane. 
Określa ono m. in. nowe terminy na: 
✓ Złożenie sprawozdania finansowego przez osoby 

fizyczne prowadzące księgi rachunkowe (przedłuża się 
do dnia 31 lipca 2020 r.),  

✓ sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi 
głównej za rok obrotowy (przedłuża się o 90 dni, a w 
przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji 
Nadzoru Finansowego -  o 60 dni), 

✓ Zakończenie inwentaryzacji, (przedłuża się o 90 dni, a 
w przypadku jednostek podlegających nadzorowi 
Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni), 

✓ Sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego jednostek wymienionych w art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 

✓ Sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przez jednostkę 
dominującą,  

✓ Sporządzenie sprawozdania z płatności, rocznego 
sprawozdania finansowego jednostek działających w 
przemyśle wydobywczym lub jednostek zajmujących 
się wyrębem lasów pierwotnych. 

CRBR Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązek 
dokonywania zgłoszeń informacji do Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych upływał w dniu 13 kwietnia 2020 roku, obecnie 
został przedłużony o dalsze trzy miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 
roku. Przepis wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku. 

Umowy kredytowe z 
mikroprzedsiębiorcą, małym lub 
średnim przedsiębiorcą 

▪ Banki otrzymały możliwość dokonania zmiany określonych 
w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu 
udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu 
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 2019 r.  
 

▪ Zmiana warunków umowy kredytu dokonywana jest na 
warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy 
czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji 
finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. 

Obowiązki przedsiębiorców w 
związku z zadaniami na rzecz 
obronności państwa 

▪ W ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców 
wprowadzono delegację dla Ministra Obrony Narodowej 
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do określenia w drodze rozporządzenia zadań związanych 
z realizacją programu mobilizacji gospodarki, które mają 
być uruchomione podczas selektywnego uruchomienia 
programu mobilizacji gospodarki. 
Chodzi tu o zadania, jakie mogą być nałożone na 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i 
sprzętu wojskowego między innymi na potrzeby Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych 
realizujących wspólne zadania obronne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek organizacyjnych 
nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i innych.  

▪ W kontekście przeciwdziałania COVID-19 znaczenie mają 
 zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie 
wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz 
udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia ludzkiego. 

Transport drogowy ▪ Z dnia 31 marca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku 
przesunięty został termin na uzyskanie licencji dla 
podmiotów wykonujących pośrednictwo przy przewozie 
osób. 

▪ Ustawa przewiduje wyłączenie stosowania warunków 
określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów regularnych specjalnego 
przeznaczenia w przypadku konieczności podjęcia 
czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a 
także w sytuacji braku rentowności wykonywanych 
przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 
przedsiębiorcy okoliczności, związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19. 

Przewóz wyrobów akcyzowych Ustawa przewiduje przedłużenie o 5 miesięcy (tj. do 31 sierpnia 
2020 roku), obowiązującego na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2019, poz. 1556) okresu, w 
którym istnieje możliwość dokonywania obrotu paliwami 
opałowymi na dotychczasowych zasadach. 

PRAWO PRACY 

Zwolnienie z obowiązku 
płacenia składek 
 

▪ Podmioty, które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do 
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, 
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
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Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

▪ Na wniosek przedsiębiorcy, który opłaca składki wyłącznie 
na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne, zwalnia się go z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Solidarnościowy, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 
lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w 
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w 2020 r. 

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

▪ 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.  

Świadczenia postojowe ▪ Świadczenie postojowe, gdy doszło do przestoju w 
prowadzeniu działalności, przysługuje osobie:  
✓ prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,  
✓ wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną 

umowę o świadczenie usług, albo umowę o dzieło, 
- jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego 
tytułu.  

▪ 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 i 
nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia;  

✓ działalność została rozpoczęta przed dniem 1 lutego 
2020 r. zawiesiła jej prowadzenie po dniu 31 stycznia 
2020 r. oraz przychód z jej prowadzenia 
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 
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podatkowej, która korzysta ze zwolnienia z podatku 
VAT z uwagi na wartość sprzedaży nie przekraczającą 
łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 
000 zł. 

▪ Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie 
postojowe przysługuje jeżeli: 
✓ umowa została zawarta przed dniem 1 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.  

▪ Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia.  

▪ Gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku 
wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń 
z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.  

▪ Osobie prowadzącej działalność gospodarczą w formie 
karty podatkowej (zryczałtowany podatek) świadczenie 
przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia.  

Dofinansowanie do 
wynagrodzeń i składek 
 

▪ Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych może zwrócić się z wnioskiem do 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o 
dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników oraz 
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników należnych od pracodawcy. 

▪ Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek 
sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym: 
✓ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych 

obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy, 
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. 
do dnia złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego; 

✓ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów 
z dowolnego miesiąca po dniu 1 stycznia 2020 r. do 
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w 
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego 

▪ Świadczenia oraz środki są wypłacane w okresach 
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy. 

▪ Pracownikowi objętemu przestojem pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe 
jednak niż w wysokości minimalnego z uwzględnieniem 
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wymiaru czasu pracy. 
▪ Wynagrodzenie jest dofinansowywane, w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy.  

▪ Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, 
nie więcej niż do 0,5 etatu, wynagrodzenie nie może być 
niższe niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. 

▪ Wynagrodzenie w przypadku obniżenia wymiaru czasu 
pracy, może być dofinansowane do wysokości połowy 
wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 

▪ Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 
miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. 

▪ Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia 
pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku, było wyższe 
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału. 

▪ Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w 
porozumieniu zawieranymi z organizacją związkową albo 
przedstawicielem pracowników. 

▪ Pracodawca przekazuje kopię porozumienia okręgowemu 
inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych. 

▪ Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w 
okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 k.p. 

Badania Profilaktyczne i 
uprawnienia 
 

▪ Zawiesza się obowiązek wykonywania: 
✓ okresowych badań w tym okresowych badań 

pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia 
na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub 
pyłów zwłókniających  

✓ badań lekarskich i psychologicznych kierowców, 
✓ okresowych badań lekarskich i psychologicznych 

maszynistów.  
▪ Po odwołaniu stanu zagrożenia, pracodawca i pracownik 

są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie 
zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie 
dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  

▪ W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny 
pracy uprawnionego do przeprowadzenia badania 
wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może 
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie 
inny lekarz. Takie orzeczenie traci moc po upływie 30 dni 
od dnia odwołania stanu zagrożenia. 

▪ Lekarz może wykonywać te czynności, także za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
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systemów łączności. Tak wydane orzeczenie lekarskie - 
powinno być wytworzone w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z 
wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 
integralności danych dostępnego w systemie 
teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. 
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza 
się do akt osobowych pracownika. 

▪ Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, 
okresowych i kontrolnych badań lekarskich jak również 
inne badania lekarskie i psychologiczne, których ważność 
upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, 
nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia. 

Zasiłki opiekuńcze ▪ 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, 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 
✓ dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku życia,  
✓ dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego  

- przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres 
nie dłuższy niż 14 dni.”,  

▪ Analogiczne zasady stosujemy do uczęszczających do 
placówek dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Pracownicze Plany Kapitałowe ▪ Przesunięto obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie 
PPK przez podmioty, które zatrudniają co najmniej: 
✓ 50 osób zatrudnionych (wg stanu na dzień 30 czerwca 

2019 r.) 
✓ 20 osób zatrudnionych (wg stanu na dzień 31 grudnia 

2019 r.) 
do dnia 10 listopada 2020 r. 

▪ Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powinna 
zostać zawarta do dnia 27 października 2020 r. 
 

Umowy o dzieło Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi 
poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli 
umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w 
stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje 
pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

Pracownicy infrastruktury ▪ Pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do 
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krytycznej 
 

czasu odwołania stanu zagrożenia: 
✓ zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników 

w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;  

✓ polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach 
nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji.  

▪ Stosujemy do pracodawców zatrudniających 
pracowników:  
✓ w przedsiębiorstwie zapewniającym funkcjonowanie 

systemów i obiektów infrastruktury krytycznej 
✓ podwykonawców lub dostawców, 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 

▪ Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi 
zakwaterowanie i wyżywienie. Wartość świadczeń nie 
podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne;  

▪ Pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, urlopu 
bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin 
takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, 
jeżeli został on już pracownikowi udzielony.  

Zatrudnienie młodocianych W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenie 
funkcjonowania jednostek oświaty pracodawcy zatrudniający 
młodocianych pracowników odbywających przygotowanie 
zawodowe zwalniają ich z obowiązku świadczenia pracy. 
Pracodawca, który wypłacił młodocianemu pracownikowi 
wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
w całości lub części zachowuje prawo do refundacji. 

Ubezpieczenia społeczne Zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej od należności z tytułu 
składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku, które zostały 
rozłożone na raty oraz, których termin płatności został odroczony. 
Regulacja dotyczy wniosków złożonych w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

BIEG TERMINÓW 

Terminy prawa 
administracyjnego 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
bieg terminów prawa administracyjnego (w tym podatkowego) 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Wstrzymanie i 
zawieszenie terminów materialnych nie odnosi skutków do spraw 
pilnych, w tym wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub 
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czynności. Podobnie, terminy wyboru lub powołania organów, 
których kadencja wskazana jest w Konstytucji RP, nie zostały 
dotknięte zmianami.  
Wszelkie czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub 
obowiązku, w czasie trwania zawieszenia lub wstrzymania 
rozpoczęcia terminów, są skuteczne. 

Terminy przedawnienia 
karalności 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie 
biegną terminy przedawnienia karalności czynu, wykonania kary 
w sprawach przestępstw i wykroczeń oraz przestępstw i 
wykroczeń skarbowych. 

Terminy procesowe i sądowe ▪ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają 
zawieszeniu, wszelkie terminy procesowe i sądowe.  

▪ Dotyczy to także postępowań administracyjnych, poza 
kilkoma wyjątkami. Nie dotyczy to spraw pilnych z 
katalogu wskazanego w ustawie oraz spraw, którym 
Prezesi Sądów nadali taki charakter. 

▪ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii nie przeprowadza się rozpraw, ani posiedzeń 
jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych lub takich, którym 
taki status nadano. 

Postępowanie egzekucyjne W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie 
wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie 
lokalu mieszkalnego. 

PRAWO CYWILNE 

Ochrona praw najemcy ▪ Najemca uzyskał uprawnienie do przedłużenia 
obowiązywania na dotychczasowych warunkach umowy 
najmu lokalu, która została zawarta przed wejściem w 
życie tzw. tarczy antykryzysowej do dnia 30 czerwca 2020 
r.  

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

▪ W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie 
przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło 
przed dniem wejście tzw. tarczy antykryzysowej, a termin 
tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 
30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega 
przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 
 

Ustawa o własności lokali ▪ W ustawie o własności lokali przewidziana została 
możliwość podejmowania uchwal przez zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej w wyniku głosów częściowo oddanych na 
posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. 

▪ Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy 
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członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o 
posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość a przy obliczaniu kworum uwzględnia się 
członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 

▪ Przedłużono ustawowy termin zwołania zebrania 
właścicieli lokali przypadający w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
trwający w dniu wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej 
lub ogłoszony bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 
wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej do 6 tygodni od 
dnia odwołania tego stanu. 

Użytkowanie wieczyste Termin uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 
2020 zostaje przedłużony do 30 czerwca 2020 roku. 

Turystyka Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej lub 
rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w 
imprezie turystycznej, pozostające w bezpośrednim związku z 
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy 
prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez 
podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu 
przez organizatora turystyki; odstąpienie nie jest skuteczne w 
przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w 
zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet 
przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym 
miała się odbyć impreza turystyczna. 

Kredyty konsumenckie Zmniejszono maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów 
kredytu konsumenckiego: 

▪ dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni 
obliczane są według wzoru: MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 
6%), w którym poszczególne symbole oznaczają:  

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych 
kosztów kredytu,  
K – całkowitą kwotę kredytu,  
n – okres spłaty wyrażony w dniach,  
R – liczbę dni w roku, 

▪ dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni 
obliczane są według wzoru: MPKK ≤ K x 5%, w którym 
poszczególne symbole oznaczają: 

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych 
kosztów kredytu,  
K – całkowitą kwotę kredytu, 

▪ nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu. 
▪ w przypadku udzielenia konsumentowi, który nie spłacił 

poprzedniego kredytu kolejnego kredytu w okresie 120 
dni od dnia wypłaty pierwszego kredytu całkowitą kwotę 
kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości 
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pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota 
pierwszego z kredytów. 

▪ ograniczenie traci moc po upływie 365 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy. 

Ubezpieczenia obowiązkowe ▪ Wprowadzono możliwość zawieszenia z urzędu albo na 
wniosek postępowania kontrolnego oraz postępowania w 
zakresie egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku 
zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, o którym 
mowa w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 

▪ Wprowadzono możliwość odroczenia terminu płatności z 
tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia o którym mowa w 
przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 

Prawo spółdzielcze ▪ Przedłużono ustawowy termin zwołania walnego 
zgromadzenia spółdzielni przypadający w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, trwający w dniu wejścia w życie tzw. tarczy 
antykryzysowej lub ogłoszony bezpośrednio po okresie 
trwającym w dniu wejścia w życie tzw. tarczy 
antykryzysowej do 6 tygodni od dnia odwołania tego 
stanu. 

▪ Wprowadzono możliwość odbycia posiedzenia rady 
nadzorczej albo zarządu spółdzielni przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. 

▪ Wprowadzono możliwość podejmowania uchwał przez 
organy spółdzielni na piśmie lub albo przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. 

Budownictwo mieszkaniowe ▪ W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii do okresu finansowania zwrotnego oraz do 
okresu kredytowania, udzielonych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego na realizację rządowego 
programu popierania budownictwa mieszkaniowego, 
stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, nie wlicza się okresu karencji w spłacie 
kapitału, jeżeli karencja ta nastąpiła na wniosek 
kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

▪ W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii do okresu otrzymywania dopłat do 
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oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu 
mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego 
albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni 
mieszkaniowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych 
osób w nabywaniu własnego mieszkania, nie wlicza się 
okresu karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od 
kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja ta nastąpiła na 
wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a 
odsetki w okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub 
odsetek od kredytu preferencyjnego podlegają 
kapitalizacji. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Umowy dotyczące zamówień 
publicznych 

▪ Wprowadzono możliwość dostosowania treści umowy 
łączącej zamawiającego z wykonawcą do zmian 
społeczno – gospodarczych związanych z 
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, w tym poprzez wprowadzenie zmian 
dotyczących terminu wykonania umowy lub jej części, 
czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej 
części, zmian dotyczących sposobu wykonywania dostaw, 
usług lub robót budowlanych czy zakresu świadczenia 
wykonawcy i odpowiadającego mu zakresu 
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy. 

▪ Wprowadzono obowiązek informowania drugiej strony o 
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonanie umowy, w tym o nieobecności 
pracowników lub wstrzymaniu dostaw produktów, 
komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 
transportowych oraz obowiązek przekazywania w tym 
zakresie dokumentów i oświadczeń. 

▪ Wprowadzono możliwość ustalenia zasadności 
dochodzenia kar umownych. 

▪  Wprowadzono możliwość zmiany treści umowy pomiędzy 
wykonawcą a podwykonawcą. 
 
 

Wyłączenie stosowania PZP Wyłączono stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych: 

▪ do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do 
przeciwdziałania COVID-19 w zakresie określonym w tzw. 
„tarczy antykryzysowej”, 

▪ do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub 
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regionalne fundusze rozwoju związanych z realizacją zadań 
dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych 
lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz 
związanych z realizacją programów rządowych lub innych 
programów realizowanych ze środków publicznych, które 
dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do 
przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym 
wystąpienia COVID-19. 

Wyłącznie odpowiedzialności Wyłączono odpowiedzialność wobec spółki członka zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora, który nie ustala lub 
nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego 
należności powstałych w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego 
na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

Termin rejestracji pojazdu ▪ Wydłużono do 180 dni termin, o którym mowa w ustawie 
z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym na 
zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub 
zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych 
zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 

▪ Wydłużono do 180 dni termin na rejestrację pojazdu 
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, o którym mowa określone w art. 71 ust. 7 i 
art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym. 

Prawo budowlane ▪ Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych (w tym 
również zmiany sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
nie mają zastosowania przepisy: 
✓ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
✓ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) oraz aktów planistycznych, o których mowa 
w tej ustawie,  

✓ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282). 

▪ Prowadzenie wskazanych jw. robót budowlanych wymaga 
poinformowania organu administracji architektoniczno-
budowlanej i przedstawienia podstawowych informacji 
dotyczących realizowanych prac. 

▪ Inwestorzy, którzy w związku z związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, prowadzą roboty budowlane 
oraz zmieniają sposób użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części, są obowiązani fakt ten zgłosić organom 
administracji architektoniczno-budowlanej. 
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Osoby niepełnosprawne ▪ Przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych na czas określony do upływu 60. dnia 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 

nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

▪ Przedłużono ważność decyzji przyznającej świadczenie z 

pomocy społecznej na okres, na jaki zachowuje ważność 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. 

Odpady ▪ Do 31 grudnia 2020 roku (z 30 czerwca 2020 roku) 
przedłużona została możliwość  papierowego 
ewidencjonowanie odpadów.  

▪ Warunkiem ewidencjonowania odpadów na papierze 
będzie, tak jak obecnie, wystawienie przez podmiot, który 
oddaje odpady, karty ich przekazania. Ponadto wszystkie 
dane będą musiały znaleźć się w bazie do 31 stycznia 2021 
r. 

▪ Na obszarach województw, które nie mają technicznych i 
organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) odpadów medycznych o 
właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, wojewoda może wydać, w 
drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące 
gospodarowania tymi odpadami organom administracji 
rządowej działającym w województwie, państwowym 
osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, 
samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej. 

▪ Polecenie wojewody jest natychmiast wykonalne zaś do 
gospodarowania tymi odpadami nie będą miały 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 

Odpady komunalne ▪ Do czasu wydania przez Ministra Klimatu rozporządzenia 
zawierające listę instalacji przeznaczonych do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych odpady 
komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania 
odpadów komunalnych mogą być termicznie 
przekształcane w funkcjonującej instalacji, która uzyskała 
pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów, na termiczne przekształcanie 
odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
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▪ Wojewodowie otrzymali możliwość zmiany lub wyłączeniu 
wymagań, określonych w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie, dotyczących selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, oraz zmiany częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych, a także sposobu 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Zmiany mogą być wprowadzane 
zarządzeniem wojewody a na obszarze województwa lub 
jego części, których zarządzenie dotyczy, nie stosuje się 
wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

Oświata ▪ Środki otrzymane na zapewnienie funkcjonowania 
żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 
oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację 
resortowych oraz rządowych programów rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie 
podlegają zwrotowi w sytuacji czasowego ograniczenia lub 
czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu 
przeciwdziałania COVID-19. 

▪ W sytuacjach nadzwyczajnych minister właściwy do spraw 
rodziny może ograniczyć lub zawiesić działalność 
wszelkich placówek świadczących usługi w zakresie 
opieki nad dziećmi poniżej 3. roku życia. Właściwy 
minister będzie mógł mieć wpływ na zasady 
funkcjonowania i rekrutacji w tych placówkach. 

Samorząd terytorialny ▪ Wprowadzono regulacje, które umożliwią organom 
stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego (rady, 
sejmiki, zarządy) oraz działającym kolegialnie organom jst, 
ich związkom, związkom metropolitalnym oraz  
regionalnym izbom obrachunkowym i samorządowym 
kolegiom odwoławczym, na organizację obrad i 
podejmowanie rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie. 

▪ Wojewodowie otrzymali uprawnienie do powierzenia 
wykonywania zadań urzędu administracji publicznej lub 
innego podmiot wykonujący zadania publiczne innemu 
urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi 
wykonującemu zadania publiczne w sytuacji gdy ten 
pierwszy, z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, stanie się niezdolny 
do wykonywania zadań w całości albo w części. 

▪ W ustawie określono, że jeżeli w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest niezdolny do pracy z 
powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i 
kompetencje, w okresie tej niezdolności do pracy, 
przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano 
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więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca. 
▪ Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały kompetencję 

do odstępowania od dochodzenia należności o 
charakterze cywilnoprawnym, które przypadają danej 
jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od 
dochodzenia należności. 

▪ Uprawnienie to realizuje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Do czasu jej 
podjęcia (w zakresie należności pieniężnych z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii) należności te mogą 
być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone 
lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty 
przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta). 

▪ Kolegialne organy administracji publicznej otrzymały 
możliwość odbywania swoich posiedzeń przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu 
transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy 
uczestnikami posiedzenia danego organu, oraz 
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w 
ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu 
mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia. W razie 
potrzeby organy te mogą także podejmować 
rozstrzygnięcia w trybie obiegowym. 

Gospodarka nieruchomościami W ustawie przewidziano, że należności pieniężne z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 
przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata 
może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub 
prezydenta miasta na prawach powiatu,  bez zgody wojewody. 

Ochrona środowiska Zmienione zostały terminy na opracowanie programu ochrony 
powietrza: 

▪ dla zarządu województwa, z 30 kwietnia 2020 roku do dnia 
30 czerwca 2020 roku przesunięty został termin na 
opracowanie i przedstawienie do zaopiniowania uchwały 
w sprawie programu ochrony powietrza, 

▪ dla sejmiku województwa, z 30 kwietnia 2020 roku do 15 
czerwca 2020 roku przesunięty został termin na 
uchwalenie programu ochrony powietrza, 

▪ dla zarządu województwa, z 20 czerwca na 15 października 
2020 roku przesunięty został termin na przekazanie 
informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza. 

Organizacje pozarządowe ▪ Organy administracji publicznej zlecające realizację 
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zadania publicznego organizacjom pozarządowym 
otrzymały uprawnienie do przedłużenia terminu na 
złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania 
publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na 
realizację zadania publicznego z pominięciem terminów 
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione 
wydatków poniesionych na sfinansowanie działań 
realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, 
które zostały odwołane w następstwie okoliczności 
związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.  

▪ Organy administracji publicznej otrzymały uprawnienie do 
zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
prowadzącym działalności pożytku publicznego realizację 
zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

▪ Wprowadzono możliwość przyznania organizacji 
pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność 
w zakresie pożytku publicznego dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w 
przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w 
następstwie wystąpienia COVID-19: 

✓ co najmniej o 30% – w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi 
od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
powiększonego o składki na ubezpieczenia 
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika, 

✓ co najmniej o 50% – w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi 
od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
powiększonego o składki na ubezpieczenia 
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika, 

✓ co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 
o dofinansowanie wraz ze składkami na 
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ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 
składki na ubezpieczenia społeczne od 
pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika. 

Integracja społeczna Wojewodowie otrzymali uprawnienie do wydawania poleceń, 
podmiotom prowadzącym centrum integracji społecznej lub klub 
integracji społecznej, zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Działalność artystyczna Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego może udzielić wsparcia finansowego jednostkom, 
których działalność twórcza lub artystyczna jest działalnością 
kulturalną objętą mecenatem państwa, w sytuacji gdy nie może 
być ona kontynuowana w obecnej formie w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, ze względu na wprowadzone ograniczenia, zakazy i 
nakazy.   

CUDZOZIEMCY 

Przedłużenie ważności 

zezwolenia na pobyt dla 

cudzoziemców 

 

▪ Przedłużono termin do złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców o którym 
mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, jeśli termin jego złożenia przypada w 
okresie obowiązywania stanu epidemii, do upływu 30 dni 
po dniu odwołaniu staniu epidemii. W okresie 
przedłużonego terminu pobyt cudzoziemca uważany 
będzie za legalny. 

▪ Przedłużono okres ważności wiz krajowych dla 
cudzoziemców, jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na 
podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu 
epidemii, do upływu 30 dni po dniu odwołania stanu 
epidemii. 

▪ Przedłużono termin ważności zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca, o którym mowa w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, który przypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii okres ważności tego 
zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do 
upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

Przedłużenie ważności 
zezwolenia  

▪ Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w 
związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do 
upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni 
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▪ Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, o 
którym mowa ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, wypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega 
przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni 

PRAWO KARNE 

Kodeks karny ▪ Zniesiono karalność z art. 296 § 1-4 kk za nieustalenie i 
niedochodzenie roszczeń od strony umowy dotyczącej 
zamówienia publicznego, jeżeli zachowanie ma związek z 
wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. 

▪ Zniesiono karalność z art. 231 kk i art. 296 kk, w sytuacji 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 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. 

▪ Zwiększono zagrożenie karą za przestępstwo świadomego 
zarażenia m.in. chorobą zakaźną, pojawiła się również 
sankcja za zagrożenie zarażeniem wielu osób (art. 161 kk). 

▪ Wprowadzono nowe znamiona przestępstwa tzw. 
stalkingu (art. 190a kk). 

Kodeks postępowania karnego ▪ W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono przepis 
art. 232b, dający możliwość przekazywania zajętych 
przedmiotów mających znaczenie dla życia, zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego, przez prokuratora lub sąd na 
rzecz podmiotów leczniczych i służb. 

▪ W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono przepis 
art. 258a, który przewiduje nałożenie obowiązku na sąd 
lub prokuratora zastosowania skutecznego środka 
zapobiegawczego, jeżeli dotychczas stosowany okazał się 
niewystarczający. W Kodeksie postępowania karnego 
pojawił się również art. 276a, w którym pojawił się środek 
zapobiegawczy związany z osobami podejrzanymi o 
przestępstwo przeciwko członkowi personelu medycznego 
w zakresie wykonywanych czynności medycznych, 
polegający na zakazie zbliżania się, kontaktów czy też 
publikowania treści godzących prawa członka personelu 
medycznego. Podobną ochroną otoczone zostały również 
osoby przybrane do czynności medycznych przez personel 
medyczny. 

Kodeks wykroczeń W Kodeksie wykroczeń wprowadzono art. 65a, zgodnie z którym 
kto umyślnie nie stosuje się do poleceń służb i utrudnia 
wykonanie czynności podlega karze aresztu, ograniczenia 



 

 
 
 
 
 

St
ro

n
a2

6
 

wolności lub grzywny. Przepis ma obowiązywać również po 
odwołaniu stanu epidemii. 

Kodeks karny wykonawczy ▪ W Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzono 
możliwość zastosowania Systemu Dozoru Elektronicznego 
w stosunku do skazanych na karę 1 roku i sześciu miesięcy 
pozbawienia wolności, jako kara samoistna lub łączna. 

▪ Postępowania karne i wykonawcze wszczęte i 
niezakończone przed dniem wejścia w życiu ustawy, 
prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, aż 
do prawomocnego zakończenia postępowania. 

Kodeks karny skarbowy W Kodeksie karnym skarbowym umożliwiono złożenie tzw. 
czynnego żalu (art. 16) w formie elektronicznej. 

POLICJA I SŁUŻBA WIĘZIENNA 

Policja ▪ Policja otrzymała uprawnienie do kontrolowania osób 
objętych kwarantanną i wykonywania wobec nich 
ustawowych uprawniań, z wyłączeniem czynności 
operacyjno-rozpoznawczych (kontroli operacyjnej), 
czynności polegających na zakupie kontrolowanym oraz 
kontrolowanym przyjęciu lub wręczeniu korzyści 
majątkowej oraz niejawnym nadzorowaniu wytwarzania, 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 
przestępstwa. 

▪ Dane osobowe, uzyskane w toku realizacji tych czynności 
policja powinna usunąć lub zniszczyć w terminie jednego 
miesiąca po upływie obowiązywania ustawy. 

Służba więzienna Funkcjonariusze Służby Więziennej zostali wyposażeni w 
dodatkowe środki przymusu bezpośredniego wobec osadzonych 
w postaci przedmiotów obezwładniających osoby za pomocą 
energii elektrycznej. 

ZASADY URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH I JEDNOSTEK PENITENCJARNYCH 

 

▪ W sytuacji zaprzestania czynności przez sądy, Prezesi 
Sądów Apelacyjnych i Wojskowych Sądów Okręgowych, a 
w przypadku zamknięcia obszaru apelacji, Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego, mogą czasowo wyznaczyć inny sąd 
równorzędny do orzekania w sprawach pilnych, który 
pozostaje właściwy do zakończenia postępowania. 
Określono katalog spraw pilnych oraz wyposażono 
Prezesów Sądów do rozszerzania tego katalogu. 

▪ Prezesi Sądów Apelacyjnych mogą czasowo delegować, za 
zgodą sędziego, do innych sądów w celu orzekania w 
sprawach pilnych. Tożsame uprawnienia zyskali Prezesi 
Wojskowych Sądów Okręgowych oraz Prezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (przepis traci moc po upływie 180 
dni od dnia wejścia w życie ustawy). 

▪ Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii mogą 
być przesłanką udzielania skazanym przerwy w karze na 
wniosek dyrektora zakładu penitencjarnego. Przerwa w 
karze orzekana jest na czas określony, który może być 
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przedłużany, lecz nie dłużej niż do końca stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Brak zgody 
prokuratora skutkuje umorzeniem postępowania. 

▪ W przypadku braku możliwości orzeczenia przerwy, 
osadzonego można będzie kierować do placówki 
leczniczej. 

ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW PRAWNICZYCH 

 

Organy kolegialne, wykonawcze i nadzorcze samorządów mogą 
podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość. Ważność podejmowanych uchwał zależy od 
powiadomieniu wszystkich członków organu o jej treści i terminie 
oddania głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy 
członków danego organu. Wymóg tajności głosowania może być 
zniesiony (przepis traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w 
życie ustawy). 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ SĄDOWA, APLIKACJA SĘDZIOWSKA, PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE 

 

▪ Dyrektorzy i Prezesi Sądów Apelacyjnych zostali zwolnieni 
z przygotowywania sprawozdania z działalności sądów na 
obszarze apelacji, w zakresie powierzonych im zadań, za 
rok 2019. 

▪ Termin egzaminu na uzupełniającą aplikację sędziowską 
wyznaczony na dzień 2 kwietnia 2020 roku został 
odwołany, nowy termin zostanie podany z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli do dnia 15 lipca 2020 
roku egzamin nie zostanie przeprowadzony, nabór na 
uzupełniającą aplikację sędziowską uważa się za 
nieprzeprowadzony w 2020 roku, zdającym przysługuje 
prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej. 

▪ Aplikantom adwokackim i radcowskim przysługuje 
dodatkowy 7-dniowy urlopu bezpłatnego przed 
dodatkowym terminem egzaminu adwokackiego i 
radcowskiego. 

FINANSOWANIE PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 

Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 

▪ Wprowadzony został państwowy fundusz celowy, który 
będzie funkcjonował pod nazwą Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19. Fundusz ten będzie służył wsparciu realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Dysponentem środków będzie Prezes Rady Ministrów zaś 
obsługę bakową prowadzić będzie Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

▪ Wsparcie ze środków Funduszu będzie mogło być 
udzielone zarówno jednostkom sektora finansów 
publicznych, jak również jednostkom spoza tego sektora. 
Środki zgromadzone w funduszu będą mogły być 
przeznaczone na najróżniejsze działania związane ze 
zwalczaniem skutków COVID-19. 

▪ Ustawa zakłada ponadto, że minister właściwy do spraw 
budżetu, na wniosek dysponenta Funduszu (Prezes Rady 
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Ministrów), przekazuje Funduszowi skarbowe papiery 
wartościowe na dofinansowanie zadań. 

▪ Projekt planu finansowego Funduszu na rok 2020 ma 
zostać sporządzony się w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy.  

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych 

W Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Funduszu 
Gwarancji Płynnościowych, którego celem będzie udzielane 
poręczeń i gwarancji spłaty kredytów udzielanych średnim i dużym 
przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19. Ponadto 
Fundusz ma służyć spłacie zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego obligacji (w tym na pokrycie kosztów 
emisji obligacji).  

ORDYNACJA PODATKOWA 

 ▪ Wprowadzona została ustawowa rezygnacja z opłaty 
prolongacyjnej od należności co do, których organ 
podatkowy, na wniosek podatnika odroczył termin 
płatności podatku lub rozłożył zapłatę podatku (jak 
również zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 
lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek) na raty.  

▪ Regulacja obowiązuje w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu. 

INNE 

Prawo wyborcze Wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego dla 
wyborcy pozostającego w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 
wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat. 

Naruszenie obowiązków 
hospitalizacji , kwarantanny lub 
izolacji 

▪ Naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub 
izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub 
zwalczaniem COVID-19 wiąże się z nałożeniem na osobę 
naruszającą obowiązek administracyjnej kary pieniężnej w 
wysokości do 30 000 zł.  

▪ Naruszenie czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i 
używania określonych przedmiotów lub produktów 
spożywczych, ustanowionego rozporządzeniem, wiąże się 
z nałożeniem na podmiot naruszający ograniczenia lub 
zakaz administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 
000 zł, a w przypadku jeżeli wartość przedmiotów lub 
produktów przekracza 1 000 000 zł - w wysokości 
dwukrotności tej wartości. 

 


