TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- INSTRUMENTY WSPARCIA wersja według stanu na dzień 15 maja 2020 r.
Opracował:
Zespół Kancelarii Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Podatkowych
MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł Spółka Komandytowa
Na podstawie:
• ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
• 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568),
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. z 2020
r., Poz. 695, TARCZA 2.0),
• ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(TARCZA 3.0).
Bielsko-Biała, dnia 15 maja 2020 r.
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Forma pomocy
1. •

•
•

2. •

3.

Zwolnienie z obowiązku opłacania
składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne
oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
dla osób prowadzących przedsiębiorstwo (tj.
takich, które przedsiębiorca płaci sam za
siebie) należnych za okres od 1 marca 2020 r.
do 31 maja 2020 r. Zakres zwolnienia ustalany
jest od obowiązującej przedsiębiorcę
najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Art. 31 zo ust. 2

Zwolnienie z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek na ZUS,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy
i Fundusz Emerytur Pomostowych należnych
od przedsiębiorcy
i jego pracowników
i innych
osób
zatrudnionych
(zleceniobiorców, agentów, usługodawców)
za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020
r. – składki opłacane są przez budżet
państwa.
Składki muszą zostać wykazane
w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za
okres 1.03.2020 - 21.05.2020.
Art. 31zo ust. 1
Zwolnienie
z
obowiązku
opłacania
nieopłaconych należności z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i
rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy za okres od dnia 1 kwietnia

Dla kogo?

Kryteria

Płatnik
składek,
prowadzący • działalność gospodarcza była
pozarolniczą
działalność,
prowadzona przed 1 kwietnia
opłacający składki wyłącznie na
2020 r.,
własne ubezpieczenia społeczne
• przychód
w pierwszym
lub ubezpieczenie zdrowotne.
miesiącu, za który jest składany
wniosek
o
zwolnienie
z
opłacania składek nie był wyższy
niż 300% prognozowanego
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
brutto
w gospodarce
narodowej
w 2020 r. (czyli nie przekraczał
15.681,00 zł).

Płatnik składek na ubezpieczenie
społeczne,
który
zgłosił
do
ubezpieczeń społecznych mniej niż
10 ubezpieczonych.
Również zasady te stosuje się do
płatnika składek, który zgłosił do
ubezpieczenia
wyłącznie
pracowników młodocianych.

Płatnik składek będący osobą
prowadzącą
pozarolniczą
działalność, opłacający składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia
społeczne
lub
ubezpieczenie
zdrowotne.

Kto załatwia i forma
wniosku
ZUS.
Wniosek powinien być
złożony
w formie
dokumentu papierowego
lub
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
zaufanym albo podpisem
osobistym, za pomocą
profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez ZUS.

Wnioskodawca
był zgłoszony
jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r.
i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2)
w okresie od dnia 1 lutego
2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,
3)
w okresie od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i
na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych.

ZUS.
Wniosek j.w.

Wnioskodawca:
1) prowadził działalność przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.
2) przychód z tej działalności w
rozumieniu
przepisów
o
podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w

ZUS.
Wniosek j.w.

Jakie dane są niezbędne
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020
r.,
we
wniosku
wskazuje
się
dane
przedsiębiorcy albo spółdzielni socjalnej
(m.in. imię i nazwisko, PESEL albo NIP,
adres wykonywania działalności, adres
zamieszkania albo korespondencyjny),
we wniosku wskazuje się „inne informacje
niezbędne do umorzenia składek”,
warunkiem
zwolnienia
z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że
przedsiębiorca
(spółdzielnia
socjalna)
zwolniony jest z obowiązku ich składania.
wniosek należy złożyć do 30.06.2020 r.,
we
wniosku
wskazuje
się
dane
przedsiębiorcy (m.in. imię i nazwisko,
PESEL albo NIP, adres wykonywania
działalności, adres zamieszkania albo
korespondencyjny),
we wniosku wskazuje się „inne informacje
niezbędne do umorzenia składek”,
warunkiem
zwolnienia
z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że
przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku
ich składania.
wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020
r.,
we
wniosku
wskazuje
się
dane
przedsiębiorcy albo spółdzielni socjalnej
(m.in. imię i nazwisko, PESEL albo NIP,
adres wykonywania działalności, adres
zamieszkania albo korespondencyjny),

2

Forma pomocy

Dla kogo?

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

•

pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek, był
wyższy
niż
300%
prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
brutto
w
gospodarce
narodowej w 2020 r.,
3) dochód z tej działalności w
rozumieniu
przepisów
o
podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w
pierwszym miesiącu za który
składany jest wniosek nie był
wyższy niż 7000 zł.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają
należności z tytułu składek ustalone od
obowiązującej płatnika najniższej podstawy
wymiaru tych składek.

Zwolnienie obejmuje należności z tytułu
składek
wykazanych
w
deklaracji
rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także
wówczas, gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Jakie dane są niezbędne

•

•

Art. 31zo ust. 2a

Zwolnienie
z
obowiązku
opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za
okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31
maja 2020 r.

4.

•

Zwolnieniu z obowiązku opłacania
podlegają należności z tytułu składek
ustalone od obowiązującej płatnika najniższej
podstawy wymiaru tych składek.

Zwolnienie obejmuje należności z tytułu
składek
wykazanych
w
deklaracji
rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także
wówczas, gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Płatnik
składek
będący
przedsiębiorcą, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
(przedsiębiorca, który korzysta z
tzw. ulgi na start opłacający składki
wyłącznie na własne ubezpieczenie
zdrowotne.

Wnioskodawca:
1) prowadził działalność przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.,
2) przychód z tej działalności w
rozumieniu
przepisów
o
podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w
pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek nie był
wyższy
niż
300%
prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
brutto
w
gospodarce
narodowej w 2020 r.
albo
przychód z tej działalności w
rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych
uzyskany w pierwszym miesiącu,
za który jest składany wniosek
był
wyższy
niż
300%

ZUS
Wniosek j.w.

•
•

•
•

•

we wniosku wskazuje się „inne informacje
niezbędne do umorzenia składek”,
oświadczenie płatnika potwierdzające
uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek o zwolnienie z
opłacania składek, przychodu z działalności
wyższego niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
oraz uzyskanie w pierwszym miesiącu, za
który składany jest wniosek, dochodu nie
wyższego niż 7000 zł;,
warunkiem
zwolnienia
z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że
przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku
ich składania.
wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020
r.,
we
wniosku
wskazuje
się
dane
przedsiębiorcy albo spółdzielni socjalnej
(m.in. imię i nazwisko, PESEL albo NIP,
adres wykonywania działalności, adres
zamieszkania albo korespondencyjny),
we wniosku wskazuje się „inne informacje
niezbędne do umorzenia składek”,
oświadczenie płatnika potwierdzające
uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek o zwolnienie z
opłacania składek, przychodu z działalności
wyższego niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
oraz uzyskanie w pierwszym miesiącu, za
który składany jest wniosek, dochodu nie
wyższego niż 7000 zł;,
oświadczenie płatnika potwierdzające
uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który
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Zwolnienie z obowiązku opłacania 50%
należności z tytułu składek na ZUS,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy
i Fundusz Emerytur Pomostowych należnych
od przedsiębiorcy
i jego pracowników
i innych
osób
zatrudnionych
(zleceniobiorców, agentów, usługodawców)
należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31
maja 2020 r. – składki opłacane są przez
budżet państwa.

Kto załatwia i forma
wniosku

prognozowanego przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej
w 2020 r. oraz dochód z tej
działalności
w
rozumieniu
przepisów
o
podatku
dochodowym od osób fizycznych
uzyskany pierwszym miesiącu, za
który składany jest wniosek, nie
był wyższy niż 7000 zł.

Art. 31zo ust. 2b

5.

Kryteria

Płatnik składek na ubezpieczenie
społeczne, zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych (nie uwzględnia się
w tych wartościach pracowników
młodocianych).

Jakie dane są niezbędne

•

Wnioskodawca był zgłoszony jako
płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r.
i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2)
w okresie od dnia 1 lutego
2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
na dzień 31 marca 2020 r.,
3)
w okresie od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i
na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych.

ZUS.
Wniosek j.w.

Wnioskodawca złożył wniosek w
terminie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii albo w okresie 30
dni następujących po ich
odwołaniu – czyli najpóźniej do
30 dni od zakończenia ww.
stanów

ZUS.
Wniosek j.w.

•
•

•
•

Składki muszą zostać wykazane
w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za
okres 1.03.2020 - 21.05.2020.
Art. 31zo ust. 1a
6.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
od należności z tytułu składek należnych za
okres od 1 stycznia 2020 r. – ze względów
gospodarczych związanych z wystąpieniem
COVID-19.
Art. 31zy10

Dłużnik w zakresie składek na
ubezpieczenia społeczne – tj.
płatnik składek, który nie opłacił ich
w należnym terminie

jest składany wniosek o zwolnienie z
opłacania składek przychodu z działalności
nie wyższego niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
warunkiem
zwolnienia
z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że
przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku
ich składania.
wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020
r.,
we
wniosku
wskazuje
się
dane
przedsiębiorcy (m.in. imię i nazwisko,
PESEL albo NIP, adres wykonywania
działalności, adres zamieszkania albo
korespondencyjny),
we wniosku wskazuje się „inne informacje
niezbędne do umorzenia składek”,
warunkiem
zwolnienia
z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesięcznych należnych za
marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że
przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku
ich składania.

•

we
wniosku
wskazuje
się
dane
wnioskodawcy (m.in. imię i nazwisko,
PESEL albo NIP, adres wykonywania
działalności, adres zamieszkania albo
korespondencyjny),

•

we wniosku uzasadnia się odstąpienie od
pobierania odsetek za zwłokę.
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Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

ZUS, j.w.

Prócz podstawowych danych identyfikujących
zainteresowanego, wniosek zawierać powinien
oświadczenie potwierdzające:
• przestój w prowadzeniu działalności,
• uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku o świadczenie postojowe
przychodu o co najmniej 15% niższego od
przychodu
uzyskanego
w miesiącu
poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie
zawiesiła
prowadzenia
pozarolniczej
działalności gospodarczej,
• inne informacje niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia postojowego.

UWAGA: ustawa nie przewiduje
kryteriów, jakie ZUS bierze pod
uwagę rozpoznając wniosek –
decyzja o odstąpieniu jest
uznaniowa.
7.

Świadczenie
prowadzących
gospodarczą.

postojowe
dla
osób
pozarolniczą
działalność

Świadczenie przysługuje, co do zasady,
w wysokości 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie
przepisów
o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego
w 2020 r. Świadczenie postojowe może zostać
przyznane maksymalnie trzykrotnie.
W przypadku osób rozliczających się w formie
karty podatkowej, które korzystały ze
zwolnienia z podatku VAT na podstawie art.
113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, będzie to kwota
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia
(art. 15zr ust. 3 w zw. z art. 15zq ust. 6).
Art. 15zq

Osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą.

Świadczenie postojowe otrzyma
osoba,
która
rozpoczęła
prowadzenie
pozarolniczej
działalności gospodarczej przed
dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) nie zawiesiła jej prowadzenia
oraz jeżeli przychód z jej
prowadzenia
uzyskany
w
miesiącu
poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o
świadczenie postojowe był o co
najmniej 15% niższy od
przychodu
uzyskanego
w
miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc;
2)
zawiesiła
prowadzenie
pozarolniczej
działalności
gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r.

Wniosek musi być złożony
nie później niż w terminie
3 miesięcy od miesiąca, w
którym
zniesiono
ogłoszony stan epidemii.

Ponadto:
• w związku z COVID-19 doszło
do „przestoju w prowadzeniu
działalności”,
• brak jest innego tytułu do
ubezpieczenia społecznego.
• UWAGA:
brak
wymogu
nieprzekroczenia
określonego
poziomu
przychodów
• polskie obywatelstwo/prawo
pobytu/prawo
stałego
pobytu
/cudzoziemcy
przebywający legalnie na
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Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

terytorium RP,
• zamieszkanie na terytorium
RP.

8.

Świadczenie
postojowe
dla
zatrudnionych
na
podstawie
cywilnoprawnych.

osób
umów

Świadczenie przysługuje co do zasady
w wysokości
80%
minimalnego
wynagrodzenia. Jeśli suma przychodów z
umów cywilnoprawnych w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych
uzyskana
w
miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o świadczenie postojowe
wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
2020 r. - świadczenie postojowe przysługuje
w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu
wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Świadczenie
postojowe
może
przyznane maksymalnie trzykrotnie.
Art. 15zq

zostać

Osoby
osiągające
dochody
z umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub umowy o świadczenie
usług.

•
•

•
•
•

umowa
cywilnoprawna
została zawarta przed 1
kwietnia 2020 r.,
polskie obywatelstwo/prawo
pobytu/prawo
stałego
pobytu
/cudzoziemcy
przebywający legalnie na
terytorium RP,
zamieszkanie na terytorium
RP,
w związku z COVID-19 doszło
do
„przestoju
w prowadzeniu działalności”,
przychód
w
miesiącu
poprzedzającym
złożenie
wniosku nie był wyższy od
300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia ogłaszanego
przez GUS
(czyli nie
przekraczał 15.595,74 zł przyjmując jako ostatni
czwarty kwartał 2019 r.).

ZUS.
•
Środki
wypłacane
są
z Funduszu Pracy. Wniosek
j.w.
•
Wniosek musi być złożony
nie później niż w terminie
3 miesięcy od miesiąca, w
którym
zniesiono
ogłoszony stan epidemii.
•

•

•

•
•
•
•

dane osoby uprawnionej i zleceniodawcy
albo zamawiającego (m.in. imię i nazwisko,
PESEL albo NIP, adres wykonywania
działalności albo adres korespondencyjny),
oświadczenie
zleceniodawcy
lub
zamawiającego potwierdzające nie dojście do
skutku lub ograniczenie wykonywania umowy
cywilnoprawnej
z powodu
przestoju
w prowadzeniu działalności,
oświadczenie
zleceniodawcy
lub
zamawiającego o dacie zawarcia i wysokości
wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy
cywilnoprawnej,
oświadczenie potwierdzające uzyskanie przez
osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek o świadczenie
postojowe, przychodu nie wyższego niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(jak w kryteriach),
oświadczenie zleceniodawcy potwierdzające
otrzymanie
oświadczenia
od
osoby
wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie
podlega ubezpieczeniom społecznym z
innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych
przychodów
z
innych
umów
cywilnoprawnych,
kopia umowy cywilnoprawnej,
dane rachunku bankowego, na który ma
nastąpić wypłata świadczenia,
„inne informacje niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia postojowego”,
w oświadczeniu zawarta musi zostać klauzula
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”.
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Dla kogo?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
objętych
przestojem
ekonomicznym,
w wysokości
50%
minimalnego
wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia
społeczne należne od pracodawcy od
przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

•
•
•

Przez okres przestoju, a łącznie przez okres 3
miesięcy przypadających od miesiąca złożenia
wniosku – chyba, że Rząd, rozporządzeniem,
wydłuży ten okres.
Dofinansowanie
nie
przysługuje
do
wynagrodzeń
pracowników,
których
wynagrodzenie
uzyskane
w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa GUS na podstawie przepisów o
emeryturach
i
rentach
z
Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku.
W okresie pobierania dofinansowania
pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o
pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

•

Art. 15g

•
•
•

przedsiębiorcy
(w
tym,
wspólnicy s.c.),
organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na
podstawie
przepisów
o
stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego
i
innych
kościołów
i
związków
wyznaniowych
oraz
o
gwarancjach
wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują
prowadzenie
działalności
pożytku publicznego;
stowarzyszenia
jednostek
samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz
kluby sportowe, które nie
działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów
statutowych
oraz
nie
przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

Kryteria
•
•

wystąpienie przestoju,
15%-owy
spadek
obrotów*
(patrz:
koniec tabeli),
•
brak
zaległości
w zakresie podatków
i składek, chyba że:
− zawarł układ ratalny lub
uzyskał odroczenie terminu
płatności lub
− zadłużenie
powstało
w okresie spadku obrotów,
a przedsiębiorca dołączył
do wniosku o przyznanie
świadczeń; plan spłaty
zadłużenia wraz z kopią
wniosku
do
ZUS
o rozłożenie
na
raty
należności z tytułu tych
składek lub o odroczenie
płatności tych składek.
z zastrzeżeniem, że podmiot
zatrudniający
nie
zalega
w regulowaniu
zobowiązań
podatkowych i składkowych, do
końca trzeciego kwartału 2019
r.
•
brak
podstaw
do
ogłoszenia upadłości,
•
brak uzyskania innej
pomocy
w ochronie
miejsc
pracy
w zakresie
tych
samych pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku
Złożenie
wniosku
do
dyrektora wojewódzkiego
urzędu pracy.
Wnioski będą mogły być
składane
w drodze
elektronicznej.

Jakie dane są niezbędne
Dane dotyczące obrotów (w zależności od tego,
na które kryterium się powołujemy) w ciągu 2
wybranych miesięcy po 1.1.2020 r. oraz obrotu
w ciągu analogicznych miesięcy 2019 roku
lub
dane dotyczące obrotów w ciągu dwóch
kolejnych miesięcy 2020 wykazujące spadek
miesiąc do miesiąca o 25%.
Dane muszą potwierdzać wymagane spadki
wysokości obrotów.
Do wniosku załącza się:
• kopię umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji
US (dot. np. układów ratalnych, odroczeń);
• plan spłaty zadłużenia (jeżeli dotyczy),
• kopię porozumienia w sprawie wprowadzenia
przestoju,
• oświadczenia w szczególności w zakresie:
− o posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
− o wystąpieniu spadku obrotów,
− brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
− o niezaleganiu w zakresie podatków
i składek,
− liczbie zatrudnionych pracowników,
− obowiązującej u przedsiębiorcy stopie
procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe.
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Dla kogo?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy do
wysokości połowy wynagrodzenia (po
obniżeniu wymiaru czasu pracy), jednak nie
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Plus składki na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy od przyznanych
świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

•
•
•

Przez okres przestoju, a łącznie przez okres 3
miesięcy przypadających od miesiąca złożenia
wniosku – chyba, że Rząd, rozporządzeniem,
wydłuży ten okres.
Dofinansowanie
nie
przysługuje
do
wynagrodzeń
pracowników,
których
wynagrodzenie
uzyskane
w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
W okresie pobierania dofinansowania
pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o
pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
Art. 15g

•
•
•

przedsiębiorcy
(w
tym,
wspólnicy s.c.),
organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na
podstawie
przepisów
o
stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego
i
innych
kościołów
i
związków
wyznaniowych
oraz
o
gwarancjach
wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują
prowadzenie
działalności
pożytku publicznego;
stowarzyszenia
jednostek
samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz
kluby sportowe, które nie
działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów
statutowych
oraz
nie
przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

Kryteria
•

wystąpienie obniżenia
wymiaru czasu pracy,
•
15%-towy
spadek
obrotów*
(patrz:
koniec tabeli),
•
brak
zaległości
w zakresie
podatków
i składek, chyba że:
− zawarł układ ratalny lub
uzyskał odroczenie terminu
płatności lub
− zadłużenie
powstało
w okresie spadku obrotów,
a przedsiębiorca dołączył
do wniosku o przyznanie
świadczeń
plan
spłaty
zadłużenia wraz z kopią
wniosku
do
ZUS
o rozłożenie
na
raty
należności z tytułu tych
składek lub o odroczenie
płatności tych składek,
z zastrzeżeniem, że podmiot
zatrudniający
nie
zalega
w regulowaniu
zobowiązań
podatkowych i składkowych, do
końca trzeciego kwartału 2019
r.
•
brak
podstaw
do
ogłoszenia upadłości,
•
brak uzyskania innej
pomocy
w ochronie
miejsc pracy w zakresie
tych
samych
pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku
Złożenie
wniosku
do
dyrektora wojewódzkiego
urzędu pracy.
Wnioski będą mogły być
składane
w drodze
elektronicznej.

Jakie dane są niezbędne
Dane dotyczące obrotów (w zależności od tego,
na które kryterium się powołujemy) w ciągu 2
wybranych miesięcy po 1.1.2020r. oraz obrotu
w ciągu analogicznych miesięcy 2019 roku
lub
dane dotyczące obrotów w ciągu dwóch
kolejnych miesięcy 2020 r. wykazujące spadek
miesiąc do miesiąca o 25%.
Dane muszą potwierdzać wymagane spadki
wysokości obrotów.
Do wniosku załącza się:
• kopię umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji
US (dot. np. układów ratalnych, odroczeń),
• plan spłaty zadłużenia (jeżeli dotyczy),
• kopię porozumienia w sprawie wprowadzenia
obniżonego wymiaru czasu pracy,
• oświadczenia w szczególności w zakresie:
− o posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
− o wystąpieniu spadku obrotów,
− brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
− o niezaleganiu w zakresie podatków
i składek,
− liczbie zatrudnionych pracowników,
− obowiązującej u przedsiębiorcy stopie
procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe.
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Kryteria

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19.

Dla podmiotów zatrudniających
pracowników
będący
mikroprzedsiębiorcą,
małym
oraz
średnim przedsiębiorcą.

•

Dofinansowanie w przypadku:
• Spadku o co najmniej 30% – może być
przyznane
w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników wraz ze składkami na ZUS,
jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia,
powiększonego o składki na ZUS;
• Spadku o co najmniej 50% –
odpowiednio 70% wynagrodzeń nie
więcej
niż
70%
minimalnego
wynagrodzenia (j.w.);
• Spadku o co najmniej 80% – do 90%
wynagrodzeń, nie więcej niż 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, (j.w.).

•
•

co
najmniej
30%-towy
spadek obrotów** (patrz:
koniec tabeli),
brak
przesłanek
do
ogłoszenia upadłości
niezaleganie w regulowaniu
zobowiązań podatkowych
i składek do końca trzeciego
kwartału 2019 r.

Przedsiębiorca musi w okresie
dofinansowania utrzymać poziom
zatrudnienia.
Brak uzyskania innej pomocy
w ochronie
miejsc
pracy
w zakresie
tych
samych
pracowników.

Kto załatwia i forma
wniosku
Wniosek do powiatowego
urzędu pracy, a następnie
umowa ze starostą.

Jakie dane są niezbędne
We wniosku przedsiębiorca oświadcza o:
• wystąpieniu
u
przedsiębiorcy
spadku
obrotów,
• braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
przedsiębiorcy,
• niezaleganiu
w regulowaniu
składek
podatkowych i ZUS do końca trzeciego
kwartału 2019 r.,
• posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy,
małego albo średniego przedsiębiorcy,
• zatrudnianiu
pracowników
objętych
wnioskiem,
• wysokości
wynagrodzenia
każdego
z pracowników
objętych
wnioskiem
i należnych od tego wynagrodzenia składek na
ubezpieczenia społeczne,
• numerze rachunku bankowego.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w
Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19.
Dofinansowanie przyznawane jest na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od
miesiąca złożenia wniosku.
Art. 15zzb
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Kryteria

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Organizacje pozarządowe oraz:
organizacji pozarządowych (oraz osób
zatrudnionych na innej podstawie jeżeli wiąże • osoby prawne i jednostki
się z tym ich obowiązkowe ubezpieczenie
organizacyjne działające na
emerytalne i rentowe) oraz należnych od tych
podstawie przepisów o stosunku
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
Państwa do Kościoła Katolickiego
społeczne.
i innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od
gwarancjach wolności sumienia i
spadku przychodów z działalności statutowej i
wyznania, jeżeli ich cele
w przypadku:
statutowe obejmują
• Spadku o co najmniej 30% – przysługuje w
prowadzenie działalności
wysokości
do
50%
wynagrodzeń
pożytku publicznego;
poszczególnych pracowników objętych • stowarzyszenia jednostek
wnioskiem o wraz ze składkami na
samorządu terytorialnego;
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych • spółdzielnie socjalne;
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% • spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz
wynagrodzenia minimalnego + składki;
kluby sportowe, które nie
• Spadku o co najmniej 50% – do 70%
działają w celu osiągnięcia zysku
wynagrodzeń (j.w.);
oraz przeznaczają całość
• Spadku o co najmniej 80% – do 90%
dochodu na realizację celów
wynagrodzeń (j.w.).
statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału
Podmiot uprawniony nie może otrzymać
między swoich udziałowców,
dofinansowania w części, w której te same
akcjonariuszy i pracowników.
koszty zostały albo zostaną sfinansowane z
innych środków publicznych.
Art. 15zze
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla osób fizycznych,
prowadzących
działalność
gospodarczą,
niezatrudniających pracowników u których
wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie wynosi, w przypadku:
•
Spadku o co najmniej 30% – może
być przyznane w wysokości 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia

Przedsiębiorca
fizyczną
pracowników.

będący
osobą
niezatrudniającą

•

•

co najmniej 30%-towy
spadek
przychodów**
(patrz: koniec tabeli),
niezaleganie
w regulowaniu
zobowiązań podatkowych
i składek
do
końca
trzeciego kwartału 2019 r.

Podmiot
musi
w okresie
dofinansowania utrzymać poziom
zatrudnienia.

•

•
•

co najmniej 30%-towy
spadek
obrotów**
(patrz: koniec tabeli),
brak przesłanek do
ogłoszenia upadłości,
niezaleganie
w regulowaniu
zobowiązań
podatkowych i składek
do końca trzeciego

Kto załatwia i forma
wniosku
Wniosek
składany do powiatowego
urzędu pracy właściwego
ze względu na siedzibę
uprawnionego w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia
naboru przez dyrektora
powiatowego
urzędu
pracy.

Jakie dane są niezbędne
Do wniosku należy załączyć w szczególności:
• oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu
pracowników objętych umową,
• oświadczenia o kosztach wynagrodzeń,
• oświadczenie o obowiązek utrzymania w
zatrudnieniu pracowników objętych umową,
przez okres dofinansowania,
• oświadczenie o wystąpieniu spadku;
• oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu
zobowiązań podatkowych i składek.

Świadczenie przyznawane
przez starostę w oparciu o
umowę, może być od dnia
złożenia wniosku na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek do powiatowego
urzędu pracy, a następnie
umowa ze starostą.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza o:
• wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów,
• braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
przedsiębiorcy,
• niezaleganiu
w regulowaniu
składek
podatkowych i ZUS do końca trzeciego
kwartału 2019 r.,
• przeznaczeniu dofinansowania na koszty
prowadzenia działalności gospodarczej,
• numerze rachunku bankowego.
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miesięcznie;
Spadku o co najmniej 50% – może
być przyznane w wysokości 70%
kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie;
Spadku o co najmniej 80% – może
być przyznane w wysokości 90%
kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie.

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

W
celu
dokonania
odliczenia
podatnik
w 2021 r. (gdy będzie już
znana strata za 2020 r.)
musi
złożyć
korektę
zeznania za 2019 r.
Wniosek
o
pożyczkę
mikroprzedsiębiorca
składa do powiatowego
urzędu pracy, właściwego
ze względu na miejsce
prowadzenia działalności
gospodarczej,
po
ogłoszeniu naboru przez
dyrektora
powiatowego
urzędu pracy.

Wysokość przychodów i dochodów za 2019
i 2020 r.

kwartału 2019 r.
Przedsiębiorca musi w okresie
dofinansowania
prowadzić
działalność gospodarczą.
Brak uzyskania innej pomocy
w tym samym zakresie.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w
Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19.
Dofinansowanie przyznawane jest na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od
miesiąca złożenia wniosku.
Art. 15 zzc
14.

Możliwość jednorazowego odliczenia straty
poniesionej w 2020 r. od dochodu
z działalności uzyskanego w 2019 r.
(maksymalnie 5 mln zł).

Podatnicy podatku PIT oraz CIT.

Art. 4 w zw. art. 52 ustawy PIT
15.

Jednorazowa pożyczka w kwocie do 5.000,00
zł na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunki pożyczki:
• Oprocentowanie pożyczki jest stałe i
wynosi w skali roku 0,05 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski.
• Okres spłaty pożyczki nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w
spłacie kapitału wraz z odsetkami przez

Mikroprzedsiębiorca, tj.
przedsiębiorca, który w co najmniej
jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie
mniej niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i
usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2

Osiągnięcie w roku 2020 straty z
działalności gospodarczej oraz
osiągnięcie w 2020 r. –
w porównaniu do 2019 r. –
przychodów niższych o co
najmniej 50 proc.
•
•
•

status
mikroprzedsiębiorcy,
prowadzenie działalności
przed dniem 1 kwietnia
2020 r.,
brak otrzymania innej
pożyczki na podstawie
ustawy o Covid.

Wniosek wraz z podpisanym wzorem umowy
składa się do właściwego PUP (można także
elektronicznie).
We wniosku miroprzedsiębiorca składa
oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami
pomocy, statusie mikroprzedsiębiorcy,
spełnianiu kryteriów.
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Forma pomocy
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki (możliwe przedłużenie terminu
przez RM).
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie
prowadził działalność gospodarczą przez okres
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Dla kogo?

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

Wystąpienie
negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19. Na moment
sporządzenia
opracowania
ustawodawca
nie
wskazał
konkretnych kryteriów. Kwestie
te należy każdorazowo badać u
podmiotu, do którego składany
będzie wniosek.

Wniosek do starosty,
prezydenta miasta na
prawach powiatu, ministra
właściwego do spraw
budownictwa, planowania
i
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa
lub
kierownika państwowych
jednostek organizacyjnych
na
rzecz
których
ustanowiony został trwały
zarząd w stosunku do
nieruchomości
Skarbu
Państwa (w zależności od
właściwości).

Dane potwierdzające wystąpienie negatywnych
konsekwencji ekonomicznych. Na moment
sporządzenia opracowania ustawodawca nie
wskazał konkretnych kryteriów. Kwestie te
należy każdorazowo badać u podmiotu, do
którego składany będzie wniosek.

milionów euro lub sumy
aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w
złotych 2 milionów euro.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w
Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19.
Art. 15zzd
16.

Możliwość odstąpienia od egzekwowania
należności pieniężnych z tytułu
gospodarowania nieruchomościami mających
charakter cywilnoprawny (z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii), przypadających Skarbowi Państwa
(podobnie w przypadku należności o
charakterze cywilnoprawnym przypadających
jednostce samorządu terytorialnego lub jej
jednostkom organizacyjnym).
Art. 15zzze

Podmiot, którego płynność
finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID19.
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17.

Wsparcie niezbędne dla utrzymania i
kontynuacji
prowadzonej
działalności
gospodarczej,
zagrożonej
na
skutek
ekonomicznych następstw wynikających z
zakazów
oraz
ograniczeń
w
celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV.
Przez wsparcie należy rozumieć wszelkie
formy oferowania przedsiębiorcom na
warunkach
rynkowych
instrumentów
finansowego
wsparcia
zwrotnego
udzielanego na rzecz przedsiębiorców, w tym
w
szczególności
pożyczki,
gwarancje,
poręczenia oraz inne instrumenty, których
przedmiotem jest finansowanie działalności
gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów
zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących
działalność bankową oraz ubezpieczeniową;
szczegółowy
wykaz
instrumentów
finansowych oferowanych przez Instytucję
będzie publikowany na stronie internetowej
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Art. 10 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia

Dla kogo?

Przedsiębiorcy ( tj. osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa
przyznaje
zdolność
prawną,
wykonująca
działalność
gospodarczą w tym także wspólnicy
s.c.), którzy w związku z
ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej, mogą ubiegać się o
udzielenie im wsparcia, na
zasadach i w trybie określonych w
ustawie.
Celem
oferowanego
przez
Instytucję
wsparcia
jest
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.

Kryteria
O wsparcie ubiegać się mogą
przedsiębiorcy którzy w związku z
COVID-19 znaleźli się w trudnej
sytuacji finansowej, na zasadach i
w trybie określonych w ustawie i
później zawartej umowie.
Wielkość oraz rodzaj wsparcia są
uzależnione
od
faktycznych
skutków
finansowych,
jakie
przedsiębiorca poniósł na skutek
COVID-19, jak również skali
prowadzonej działalności
Wsparcia nie otrzymają:
• Przedsiębiorcy,
których
trudna sytuacja nie jest
następstwem epidemii,
• Przedsiębiorcy,
wobec
których ogłoszono upadłość,
oraz przedsiębiorców, wobec
których otwarte zostało
postępowanie
restrukturyzacyjne.
W
przypadku przedsiębiorców,
względem których złożono
wnioski w postępowaniach,
o których mowa w zdaniu
pierwszym, do czasu ich
prawomocnego rozpatrzenia
procedura
udzielenia
wsparcia
określona
w
ustawie ulega zawieszeniu.

Kto załatwia i forma
wniosku
W celu uzyskania wsparcia,
przedsiębiorca składa do
Instytucji
wniosek
o
udzielenie wsparcia.

Jakie dane są niezbędne

Wsparcie udzielane jest na
podstawie i na warunkach
umowy
zawartej
z
Instytucją.

Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca
dołącza
informację
zawierającą
opis
planowanych przez przedsiębiorcę działań w
celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.

Instytucją jest: Agencja
Rozwoju Przemysłu Spółkę
Akcyjną (ARP S.A.) oraz
spółki zależne ARP S.A.,
jeżeli
dojdzie
do
powierzenia
im
tych
zadań.

We
wniosku
o
udzielenie
wsparcia
przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie
przez Instytucję danych dotyczących jego
sytuacji finansowej, gromadzonych przez
upoważnione do tego organy oraz instytucje, o
których mowa w ust. 5.

Wnioski będzie
składać
elektronicznie.

można
także

ARP S.A. określi, w formie
komunikatu
zamieszczonego na swojej
stronie internetowej, wzór
wniosku
wraz
z
objaśnieniami
co
do
sposobu jego wypełnienia i
złożenia,
a
także
informacją o konieczności
dołączenia dokumentów
potwierdzających dane i
informacje
dotyczące
przedsiębiorcy
i
jego
sytuacji finansowej oraz
tryb jego składania, a także
pouczeniem
o
odpowiedzialności karnej

Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia
przedsiębiorca
składa
oświadczenie
potwierdzające trudną sytuację finansową, oraz
dane dotyczące sytuacji finansowej.

W celu weryfikacji danych oraz informacji
udzielonych przez przedsiębiorcę, Instytucja jest
uprawniona
do
pozyskiwania
danych
dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy
ubiegającego się o wsparcie, w szczególności
pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego,
organów administracji skarbowej oraz innych
dostępnych
źródeł
uprawnionych
do
gromadzenia
i
przetwarzania
danych
dotyczących przedsiębiorców.
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Dla kogo?

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku
za składanie fałszywych
oświadczeń, kierując się w
szczególności
potrzebą
rzetelnego
udokumentowania danych
niezbędnych do przyznania
wsparcia.

Jakie dane są niezbędne

*Przez spadek obrotów gospodarczych (15% SPADEK OBROTÓW), rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15% (lub inny odpowiedni %), obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień
danego miesiąca kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
Inaczej mówiąc:
Kryterium 1 – wybieramy dowolne 2 kolejne miesiące przypadające po 1.1.2020 r. lub 60 dni i porównujemy je do analogicznego okresu roku 2019; kryterium jest spełnione jeżeli spadek >15%,
Kryterium 2 – wybieramy dowolny miesiąc kalendarzowy, przypadający po 1.1.2020 r. lub 30 kolejnych dni z tego okresu i porównujemy z miesiącem (odpowiednio 30-toma dniami) poprzedzającymi;
kryterium jest spełnione jeżeli spadek >25%.

** przez 30% SPADEK OBROTÓW/PRZYCHODÓW rozumie się:
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
W PRZYPADKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH: zmniejszenie przychodów z tej działalności o co najmniej 30% obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych
przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Wsparcie, o którym mowa w:
•
art. 15m ustawy - dot. podmiotów prowadzących działalność twórczą,
•
art. 15p ustawy - dot. zwolnienia prze Radę Gminy z podatku od nieruchomości za część roku 2020,
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•
art. 15q ustawy - dot. przedłużenia przez Radę Gminy terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.,,
•
art. 15za ust. 2 ustawy - dot. zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
•
art. 15zzb–15zze ustawy- dot. dofinansowań do wynagrodzeń oraz pożyczek udzielanych przez Starostę,
•
art. 31zo ustawy - zwolnienia ze składek ZUS,
•
art. 31zy(10) ustawy - dot. odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę należności ZUS,
oraz udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19,
– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z
20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
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ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE PRACODAWCOM REDUKACJĘ KOSZTÓW PRACY i ORGANIZACJĘ PRACY W OKRESIE EPIDEMII i JEJ SKUTKÓW
•

•

1.

Rodzaj działania

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika
o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu
lub

Dla kogo?

Kryteria

Forma wprowadzenia i inne wymogi formalne

Okres, na który może
zostać wprowadzony

•

15%-towy spadek obrotów* oraz
pozostałe kryteria (jak w pkt 7 i 8
pierwszej tabeli)

Forma - POROZUMIENIE:
- ze związkami zawodowymi,
- albo gdy nie ma związków - z przedstawicielami
pracowników

czas określony
w porozumieniu

•
•

w
przypadku
pracownika
objętego
przestojem ekonomicznym – obniżenie
wynagrodzenia. Pracownikowi objętemu
przestojem wypłaca się wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o 50%, nie mniej niż
płaca minimalna (z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy).
(ten rodzaj działania wiąże się z
dofinansowaniem, na zasadach wynikających
z pkt 7 i 8 pierwszej tabeli)
Art. 15g

•
•
•

•

przedsiębiorcy
(w
tym,
wspólnicy s.c.),
organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na
podstawie
przepisów
o
stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego i innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz
o
gwarancjach
wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele
statutowe
obejmują
prowadzenie
działalności
pożytku publicznego;
stowarzyszenia
jednostek
samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz
kluby sportowe, które nie
działają w celu osiągnięcia zysku
oraz
przeznaczają
całość
dochodu na realizację celów
statutowych
oraz
nie
przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników,
państwowe osoby prawne.

Konieczne zgłoszenie do Okręgowego Inspektoratu
Pracy w terminie 5 dni.
Nie mają zastosowania przepisy dot. wypowiedzeń
zmieniających (art. 42 § 1-3 KP).
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2.

•

Skrócenie odpoczynku dobowego z 11
godzin do 8 oraz tygodniowego z 35 do
32 godzin.

•

Zawarcie porozumienia o wprowadzeniu
systemu równoważnego czasu pracy,
w którym jest dopuszczalne przedłużenie
dobowego wymiaru czasu pracy, nie
więcej jednak niż do 12 godzin,
w okresie
rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Dla każdego pracodawcy, który
odnotował spadek obrotów -> patrz
kryteria
lub
w
związku
z
koniecznością
wykonywania działań związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19.

•

15%-towy
spadek
obrotów*
(patrz:
koniec tabeli pkt 1).

•

brak
zaległości
w zakresie podatków
i składek, chyba że:

−

zawarł układ ratalny
lub uzyskał odroczenie
terminu płatności lub
zadłużenie powstało
w okresie
spadku
obrotów,
a przedsiębiorca
dołączył do wniosku
o przyznanie
świadczeń plan spłaty
zadłużenia
wraz
z kopią wniosku do
ZUS o rozłożenie na
raty
należności
z tytułu tych składek
lub
o odroczenie
płatności tych składek.

−
•

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

art. 15zf

3.
•

zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy
pracowników w sposób niezbędny dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa lub stacji,

•

polecenie pracownikom świadczenie
pracy
w godzinach
nadliczbowych
w zakresie i wymiarze niezbędnym dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa lub stacji,

•

zobowiązanie
pozostawania

pracowników
do
poza
normalnymi

Pracodawcy – m.in.:
- zapewniający funkcjonowanie
systemów i obiektów infrastruktury
krytycznej oraz kluczowi dla
zachowania
ciągłości
działania
infrastruktury krytycznej;
- zapewniający funkcjonowanie sieci
dystrybucyjnych;
- zapewniający funkcjonowanie
stacji paliw płynnych oraz stacji gazu
ziemnego
- w stosunku, do których wydano
polecenie, o którym mowa w art. 11
ust. 2.

Skrócenie odpoczynku - w formie jednostronnego
oświadczenia pracodawcy.

czas określony
w porozumieniu

Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
i mniej korzystnych warunków – POROZUMIENIE:
- ze związkami zawodowymi
- albo gdy nie ma związków - z przedstawicielami
pracowników.
Konieczne zgłoszenie do Okręgowego Inspektoratu
Pracy w terminie 5 dni.
Nie mają zastosowania przepisy dot. wypowiedzeń
zmieniających (art. 42 § 1-3 KP).

na czas oznaczony nie
dłuższy niż do czasu
odwołania stanu
zagrożenia
epidemicznego albo
stanu epidemii
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godzinami pracy w gotowości do
wykonywania pracy w zakładzie pracy
lub w innym miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę,
•

polecenie pracownikom realizowania
prawa do odpoczynku w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę.

- prowadzący działalność polegającą
na
świadczeniu
czynności
bankowych,
- prowadzący w sektorze rolnospożywczym działalność związaną z
wytwarzaniem żywności.

Art. 15x
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INNE ZMIANY W PRAWIE

A.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM:
Przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek PIT-4 na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń wypłacanych w marcu
i kwietniu 2020 r. (jeśli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z COVID-19).
Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na białej liście podatników (z 3 - dniowego do 14
– dniowego od dnia zlecenia przelewu).
Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca
2020r.
Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych (dla podatników podatku PIT i CIT):
• Wydłużono do dnia 30 września 2020 r. termin do sporządzenia lokalnej DCT oraz do złożenia oświadczenia z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT i art. 23y
ust. 1 ustawy o PIT – wyłącznie dla podatników, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31
grudnia 2019 r.
• Wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia grupowej DCT do lokalnej DCT – wyłącznie dla podatników, których rok podatkowy lub
obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do dnia 30 września 2020 r.:
• Wydłużono termin na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. Wydłużeniem terminu objęte zostaną podmioty
powiązane, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których
pierwotnie określony 9 - miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.
• Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy
ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9 - miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych
upływa w dniu 30 września 2020 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.
Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r.
•
Do dnia 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT w zakresie stawek podatku VAT.
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•

Odpowiedniemu przesunięciu w czasie będą podlegały również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem (moc wiążąca i ochrona dla
podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS).
•
Wydane sprzed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.
7. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich (na podstawie wniosku o odroczenie lub raty złożonego w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu).
8. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
9. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność
finansową - wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy (w drodze uchwały):
• wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (zwolnienie będzie także mogło dotyczyć
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP i o stosunku Państwa do innych kościołów (jeśli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), spółek akcyjnych, spółek z .o.o. i klubów sportowych będących spółkami
(działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku);
• przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego
roku (przedłużenie będzie także mogło dotyczyć organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni
socjalnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP i o
stosunku Państwa do innych kościołów (jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), spółek akcyjnych, spółek
z o.o. i klubów sportowych będących spółkami (działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku).
10. Zmiany dotyczące dłużników (nie obejmują one wierzycieli) dot. ulgi na złe długi w PIT i CIT.
Dłużnicy nie będą musieli po upływie 90 dni zwiększyć swojego dochodu podatkowego o kwotę niezapłaconą wierzycielowi. Warunkiem będzie, by ich
przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunki do analogicznego okresu roku poprzedniego.
11. Rezygnacja z uproszczonej formy zaliczek na PIT i CIT.
Zmiana ta dotyczy małych podatników, którzy na 2020 r. wybrali ww. formę rozliczania się. Podmioty te będą mogły rozliczać się na podstawie
dochodów faktycznie osiąganych w 2020 r. podatnicy o rezygnacji z tej formy rozliczania muszą poinformować w zeznaniu rocznym za 2020 r.
12. Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków.
Pod pewnymi warunkami przesunięto termin zapłaty tego podatku za miesiące od marca do maja 2020 r. – termin wydłużono do 20 lipca 2020 r. (w PIT
i CIT).
20

13. Zmiany w zakresie terminu składania informacji o krajowych schematach podatkowych (MDR).
Zawieszono termin składania informacji o krajowych schematach podatkowych (zarówno MDR-1, jak i MDR-3) – do dnia odwołania stanu epidemii lub
zagrożenia epidemicznego (jednak maksymalnie do dnia 30 czerwca 2020 r.). Nie dotyczy to schematów transgranicznych.
14. Zmiany w zakresie CIT – przedłużenie terminu do złożenia rocznego zeznania i wpłaty podatku:
Przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników CIT termin do:
•
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
•
wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą
należnych zaliczek za okres od początku roku.
Ponadto do dnia 31 lipca 2020 r. przedłużono ww. terminy dla następujących podatników CIT:
•
podatnik w roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,
•
uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.
•
przyjęcie fikcji prawnej, że spełnione warunki zakwalifikowania grupy spółek jako podatkowej grupy kapitałowej (chodzi o brak zaległości oraz co
najmniej 2% wskaźnik rentowności) - w przypadku poniesienia w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym
mowa w ustawie o COVID-19.
15. Zmiany w PIT:
• Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku PIT
po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika PIT
zawiadomienia o tzw. czynnym żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, a wszczęte umarza.
• Zmiana limitów zwolnień przedmiotowych:
− dotyczących zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości 3000 zł,
− dotyczących zapomóg otrzymanych w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z
innych źródeł, aniżeli określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit a) – do wysokości 10.000,00 zł,
− dotyczących świadczeń rzeczowych i pieniężnych, w całości finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub
funduszy związków zawodowych – do wysokości 2.000,00 zł,
− dotyczących dopłat do wypoczynku zorganizowanego – do wysokości 3.000,00 zł.
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•

16.
17.

18.

19.

20.

Wprowadzenie nowych zwolnień przedmiotowych (dotyczących świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy oraz polegające na zakwaterowaniu i
wyżywieniu,
• Kwotę 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, naczelnik US będzie miał obowiązek przekazać także na podstawie wniosku
wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. (lub korekcie złożonej do ww. dnia) lub w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 45c ust. 3a złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r., jak też w korekcie zeznania – o ile zostanie złożona najpóźniej do 30 czerwca 2020r.
Możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT darowizn przekazanych na cele COVID-19.
Przedłużenie terminu na wydanie przez Dyrektora KIS interpretacji indywidualnej:
W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie 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 oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.
Brak przychodu w podatku PIT i CIT w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP:
Chodzi o zwolnienie, o którym mowa w art. 31zo ustawy zmieniającej, tj.: na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił 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 Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należne 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.
Przedłużenie terminów na złożenie IFT-2R i ORD-U:
• Termin upływający w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1
pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (ORD-U), do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane.
• Termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami,
których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3
pkt 2 ustawy CIT (IFT-2R), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art.
26 ust. 1 tej ustawy.
Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
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B.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
C.
1.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH:
Terminy przedłużone o 3 miesiące lub 2 miesiące w przypadku jednostek objętych przepisami o nadzorze nad rynkiem finansowym:
• sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
• sporządzenie sprawozdania z działalności,
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
• zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
• sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej,
• sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy,
• sporządzenie sprawozdania z płatności jednostki działającej w przemyśle wydobywczym lub jednostki zajmującej się wyrębem lasów pierwotnych,
• sporządzenie sprawozdania z płatności jednostki dominującej, działającej w przemyśle wydobywczym lub jednostki zajmującej się wyrębem lasów
pierwotnych,
• sporządzenie przez grupę kapitałową odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie
internetowej,
• sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej.
Termin zakończenia inwentaryzacji, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek objętych przepisami o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 60 dni,
Termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek objętych
przepisami o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 60 dni,
Termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek objętych przepisami o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o 2 miesiące,
Termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.
Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.
ZMIANY W PRAWIE SPÓŁEK
Rozszerzenie możliwych form udzielenia pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników (sp. z o.o.) oraz walnym zgromadzeniu spółki (S.A.
oraz S.K.A.) – pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowiązkowo należy dołączyć kopię lub wydruk pełnomocnictwa do księgi protokołów.
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2.

3.

4.

D.
1.

2.

Ułatwienie przeprowadzenia zgromadzenia wspólników (sp. z o.o.) oraz walnego zgromadzenia wspólników (S.A. oraz S.K.A.) przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej – udział w zgromadzeniu w powyższej formie jest możliwy, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. O udziale w
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.
Ułatwienia organizacji posiedzeń zarządu:
• W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej;
• Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba
że umowa spółki stanowi inaczej;
• Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu,
chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
Ułatwienie organizacji posiedzeń rady nadzorczej:
• W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej;
• Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej;
• Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co
najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały;
• Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą dotyczyć
także wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w
czynnościach tych osób.
ZMIANY W PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM
Ułatwienia organizacji posiedzeń zarządu:
• Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej al-bo zarządu, podając proponowany porządek
obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na
piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów
częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Ułatwienie organizacji walnego zgromadzenia:
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Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
PRAWO PRACY – PRZESUNIĘCIA TERMINÓW, INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE (nieopisane w tabelach)
Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach – zmiana zakłada przesunięcie o 6 miesięcy
terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. Nowymi terminami
na zawarcie tych umów są odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te są spójne z terminami przewidzianymi w ustawie
o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób
zatrudnionych.
Przedłużenie terminu ważności:
• Badań profilaktycznych oraz innych badań lekarskich i psychologicznych (jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadanie takiego orzeczenia np. w
przypadku kierowców), których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawieszenie obowiązku przeprowadzenia badań oraz umożliwienie wykonania badania wstępnego i
kontrolnego przez innego lekarza, niebędącego lekarzem medycyny pracy (w razie braku dostępności lekarza tej specjalizacji)
• Orzeczeń lekarskich i psychologicznych, jeżeli odrębne przepisy uzależniają od ich posiadania wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie
określonych uprawnień - orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
• Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji pracownika, wydanych na podstawie aktów wykonawczych, o których
mowa w art. 23715 Kodeksu Pracy, jeżeli termin ich ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r. Zachowują ważność nie później niż 60 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 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,
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• ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Przedłużenie terminu na wykonanie okresowego szkolenia BHP - w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy 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, termin ten wydłuża się do 60
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
Umowy zawarte z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego - okres, w którym młodociany pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia
pracy, wlicza się do okresu, za który pracodawcy przysługuje dofinansowanie w przypadku nauki zawodu, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy
- prawo oświatowe. Oznacza to, że jeżeli pracodawca, któremu została przyznana refundacja na zasadach ogólnych prawa oświatowego, wypłaci
młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy, wynagrodzenie to zostanie mu zrefundowane na podstawie obowiązującej
umowy refundacyjnej w wysokości wynikającej z tej umowy.
Zwiększenie wysokości kwot wolnych od potrąceń - jeżeli z powodu działań podjętych w czasie stanu epidemii pracownikowi zostało obniżone
wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, wysokość kwoty wynagrodzenia pracownika wolnej od potrąceń ulega
zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Przez członka rodziny rozumie się:
małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.
ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE LUB WYKONANIA NIEKTÓRYCH INNYCH OBOWIĄZKÓW, PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA NIEKTÓRYCH
DOKUMENTÓW, ORZECZEŃ, BADAŃ ITD.:
Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu
praniu brudnych pieniędzy) – poprzednio ustanowiony 6 - miesięczny okres przejściowy dla spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji do CRBR na
dopełnienie tego obowiązku, w związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19, ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące, zatem termin ten upłynie dnia
13 lipca 2020 r.
Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca
2020 r. na 1 stycznia 2021 r.
Przedłużenie okresu obowiązywania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których termin obowiązywania upłynął nie wcześniej niż na 90 dni przed
dniem wejścia w życie ustawy, pod warunkiem że wniosek o przedłużenie został złożony w terminie tych 90 dni (przed dniem wejścia w życie ustawy).
Orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o
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niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast, jeżeli ważność orzeczenia upływa w terminie od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy - zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych
6 miesięcy - w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia
lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego będzie mógł w 2020 r.,
na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie
wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Wniosek będzie można złożyć pisemnie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.
Przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących dozór techniczny oraz konserwujących i obsługujących urządzenia
techniczne, jeżeli ich ważność wygasła po dniu 1 marca 2020 r. - wydłuża się do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia
epidemiologicznego albo stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przedłużenie ważności świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych wykonujących urządzenia
techniczne, jeżeli ich ważność wygasła w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. przy
zachowaniu wymogów określonych w normach, na podstawie których świadectwa te zostały wydane.
Przedłużenie ważności badania technicznego 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.
Badanie zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia
dojazdu na badanie techniczne.
Przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu dokonanej na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
oraz wydanego podczas tej rejestracji pozwolenia czasowego - 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. Pojazd musi
odpowiadać warunkom określonym w art. 66 prawa o ruchu drogowym, (m.in.: nie zagraża bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników
ruchu, nie narusza porządku ruchu na drodze i nie naraża kogokolwiek na szkodę; nie zakłóca spokoju publicznego przez powodowanie hałasu
przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych; nie powoduje wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości
określone w przepisach szczegółowych; nie powoduje niszczenia drogi)
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9. Wstrzymanie pobierania 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, a wynagrodzenia te
nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie;
10. Przesunięcie terminu wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. – w stosunku do ogólnie
obowiązującego terminu 31 marca każdego roku, z możliwością dalszego przesunięcia w formie rozporządzenia przez właściwego ministra.
11. Odroczenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – jeżeli podstawy do złożenia wniosku zaistniały w okresie obowiązywania stanu
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 - bieg terminu do złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.
12. Przedłużenie okresu akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii okres akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo kończący się w okresie
ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się na okres 120 dni od dnia odwołania danego stanu. Ponadto postępowania akredytacyjne ulegają
zawieszeniu z mocy prawa na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 30 dni następujących po dniu odwołania danego stanu.
13. Przedłużenie terminu przejścia kursu doszkalającego - terminy przejścia kursu doskonalącego przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i
przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz termin wydania opinii o pracowniku
ochrony przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, przedłuża się do 90 dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
14. Przedłużenie terminu ważności uprawnień oraz badań związanych z kierowaniem pojazdami - w przypadku gdy ważność wydanego w kraju prawa
jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia okresowego lub badania lekarskiego i psychologicznego
do pracy na stanowisku kierowcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów,
uprawnień, szkoleń i badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
G.
1.

ZMIANY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Wzrost dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:

• w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł;
• w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – z 1125 zł do 1200 zł.
Kwoty powyższe zwiększą się w przypadku osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, o odpowiednio 1200 zł, 900 zł i 600 zł (w zależności od stopnia).
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Umożliwienie w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, wydatkowania do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności
albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze, na cele związane z utrzymaniem zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób
niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości
zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Częściowe zniesienie kryterium dobrej sytuacji ekonomicznej pracodawcy, w okresie od miesiąca marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do
upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Kryterium to ma znaczenie przy przyznawaniu pomocy
publicznej (dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, do adaptacji miejsca pracy, dofinansowań dla zakładów pracy chronionej).
w ww. okresie powyższe dofinasowania mogą być udzielane również pracodawcy w trudnej sytuacji, o ile do 31 grudnia 2020 r. był w dobrej sytuacji.
Odstąpienie od stosowania niektórych przepisów sankcyjnych m.in. o opłacie prolongacyjnej, dodatkowej opłacie za rozłożenie na raty, a także
przepisów o nałożeniu sankcji natychmiastowej wykonalności na zwrot; zniesiono odpowiedzialność za wykroczenie za nieterminowe uiszczenie
niektórych płatności.
Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej.
Możliwość łączenia dofinansowań na wynagrodzenia pracownika - pracodawca będący mikroprzedsiębiorcą, małym oraz średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, albo organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na
podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części nie podlegającej
dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb albo art. 15zze.
Tymczasowe obniżenie minimalnego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przewidzianego w art. 22 ust. 1 b ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 25 % na 18 %.
PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW:
Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu
bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, przedłużenia wizy oraz
pobytu w ramach ruchu bezwizowego wypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
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ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium RP w okresie biegu przedłużonego terminu uważany będzie za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek
w tym terminie.
Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu) - jeżeli ostatni
dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy krajowej przypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia/wizy ulegnie przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30.
dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Umożliwienie kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie oświadczenia (jeżeli
termin zakończenia pracy przypadał w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii).
Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia - jeżeli na skutek skorzystania
przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w ustawie o COVID-19: powierzenie pracy zdalnej (art. 3),
obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 8), zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, godziny nadliczbowe (art. 15x ust. 1) lub równoważny czas
pracy (art. 15zf ust. 1) uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniu na
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową,
oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych
zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Wydłużenie z mocy prawa terminów ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i
kart stałego pobytu członka obywatela UE, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” - jeżeli
termin ich ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID 19, to przedłuża się do 30.
dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia - zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do
upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie
działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz:
1) posiadał zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważne po dniu 13
marca 2020 r., lub
2) posiadał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień
okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.
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I.
1.

2.

3.

Wydłużenie z mocy prawa terminu udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej cudzoziemcom - jeżeli termin udzielania pomocy socjalnej i opieki
medycznej, o której mowa w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa 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.
Odstąpienie od wymogu osobistego złożenia dokumentów w związku z ubieganiem się o wizę krajową – w przypadku cudzoziemca będącego
obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy ( w tym Ukrainy), ubiegającego się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, odstępuje się od wymogu osobistego
złożenia dokumentów w związku z ubieganiem się o tę wizę.
UŁATWIENIA DLA BRANŻY HANDLOWEJ:
Umożliwienie sklepom - objętym obecnie zakazem handlu w niedziele - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki –
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu; zakaz handlu
w niedziele nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji
towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Co ważne, zwolnienie z zakazu nie
obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.
Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy na okres obowiązywania zakazu - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w
obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy
najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Postanowienie ustawy
wchodzi w życie od dnia zakazu.
Przedłużenie obowiązywania umowy - uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) 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. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z
chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty. Postanowienie ustawy wchodzi w życie od dnia zniesienia zakazu.

J. UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ:
1. Skuteczność z mocy prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania po upływie 180 dni od dnia powiadomienia odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego lub rozwiązanie takiej umowy przez organizatora, które pozostaje
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez
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podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. W przypadku, gdy doszło już do odstąpienia od umowy
o udział w imprezie turystycznej lub też jej rozwiązania i organizator turystyki nie dokonał jeszcze zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub
wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., następuje przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta z 14 dni na 180 dni
od dnia rozwiązania umowy.
2. Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza
odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - alternatywnie do powyższych rozwiązań dot. odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.
Niezbędną przesłanką w tym zakresie jest zgoda podróżnego odnośnie otrzymania odpowiedniego vouchera. Wartość vouchera nie może być niższa niż
kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. Voucher ma umożliwić istotną zmianę warunków umowy między
stronami poprzez wskazanie np. nowego miejsca destynacji, czasu odbycia podróży.
3. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw
i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180
dni od rozwiązania umowy - przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń
i powierzchni, imprezy targowe, na 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.
K.
1.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - MECHANIZM WYDŁUŻANIA TERMINÓW REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów – zmiany w ustawie Prawo
zamówień publicznych dotyczą obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia
publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, zamawiający w swoim stanowisku przedstawi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. Zamawiający
uznając, że istnieją podstawy do stwierdzenia braku odpowiedzialności wykonawcy powinien odstąpić od ustalenia i dochodzenia przewidzianych kar
umownych lub odszkodowania. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy, zamawiający będzie mógł, w uzgodnieniu z wykonawcą, dokonać zmiany umowy, w szczególności przez zmianę terminu wykonania
umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
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2.

3.

zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych – zmiana zakłada, że nie stanowi
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, a także zmiana
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dodatkowo, wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień
niezbędnych do walki z koronawirusem – np. do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zajdzie wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagać tego będzie ochrona zdrowia publicznego.

L.
1.
2.

ZMIANY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA:
Ewidencja w formie papierowej – wydłużony zostanie okres sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
Dopuszczenie zmiany zasad gospodarowania odpadami o właściwościach zakaźnych – wprowadzona zostanie możliwość wydania przez wojewodę
polecenia dotyczącego sposobu gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych lub innymi odpadami o właściwościach zakaźnych.
Projekt ustawy określa możliwe sposoby unieszkodliwiania takich odpadów, takie jak utylizacja w instalacjach termicznego przekształcania.
3. Dopuszczenie zmiany zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wprowadzona zostanie możliwość zmodyfikowania przez wojewodę
w drodze zarządzenia zasad dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach (np. zmiana częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych.
4. Przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów - dotyczy
posiadacza odpadów, który uzyskał takie zezwolenie na czas określony, a termin ważności pozwolenia upływa w okresie stanu epidemii. Pozwolenie
takie ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania albo pozostawienia wniosku o zmianę bez rozpoznania, jeżeli został on złożony w terminie do dnia 5
marca 2020 r.
5. Przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane - dotyczy posiadacza odpadów, który
uzyskał zezwolenie na czas określony, a w okresie stanu epidemii zezwolenie to traci ważność. Termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów albo pozwolenia zintegrowanego ulega przedłużeniu jeżeli uprawniony złoży wniosek o przedłużenie lub wydanie nowego pozwolenia. Termin
przedłuża się do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.
6. Uchylenie obowiązku wprowadzenia do informatycznej bazy danych dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej w okresie
do 31 grudnia 2020 r. (na podstawie art. 236a ustawy o odpadach)
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7.
8.

Wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w wersji papierowej (na zasadach określonych w art. 236a ustawy o odpadach) przed
uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.
Przedłużenie terminów sporządzania sprawozdań za 2019 r. z 30 czerwca 2020 r. do:
a) 11 września 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz
sprawozdań organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
b) 31 października 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (z zastrzeżeniem określonych w
ustawie wyjątków).

M. WPŁYW STANU EPIDEMII NA POSTĘPOWANIA SĄDOWE:
1. Terminy w postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, rozpoczną bieg po upływie
7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tarczy 3.0).
2. Wprowadza się następujące rozwiązania w postępowaniu cywilnym:
a) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego:
• rozprawy lub posiedzenia jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że
przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w
nim uczestniczących;
• przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie
wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich
uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie
sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na
posiedzenie niejawne;
• jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy,
mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia
rozprawy.
b) Jeśli w postępowaniu cywilnym postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na
posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie;
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4.

5.
6.

c) Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r.,
sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona
wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania
stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność
postępowania. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na
posiedzenie niejawne.
Wprowadza się następujące rozwiązania w postępowaniu sądowoadministracyjnym:
a) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia
rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę.
b) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej
uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła
nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.
Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej
przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.
Skutki całkowitego zaprzestania działalności przez dany sąd z powodu COVID-19 – przewidziano możliwość wyznaczenia innego sądu równorzędnego
do rozpatrywania spraw pilnych oraz uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu.
Do spraw pilnych należeć mają sprawy:
a) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
b) w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;
c) w których orzeczono środek zabezpieczający;
d) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd, gdy podejrzany jest zatrzymany;
e) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 kpk, jeżeli o przeprowadzenie
przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych wniósł prokurator;
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f)
g)
h)
i)

w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia
o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie
wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
j) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie
sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub
środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
k) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
l) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
m) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
n) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
o) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach;
p) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach
pilnych;
q) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia,
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
r) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
s) w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności;
t) o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
u) o ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości
v) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem
polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
w) o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
x) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
y) inne sprawy uznane za pilne przez prezesa właściwego sądu.
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7. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby nie wymaga zaświadczenia od lekarza sądowego.
8. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia sąd
rozpoznaje w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym.
9. Nie będą przeprowadzane rozprawy ani posiedzenia jawne, z wyjątkiem spraw pilnych.
10. Nie będą wykonywane wyroki eksmisyjne nakazujące opróżnienie lokalu mieszalnego.
11. W sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia, z dniem wejścia w życie ustawy (tarcza 3.0)
rozpocznie się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.
N.
1.

2.
3.
4.

WPŁYW STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII NA TERMINY W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM:
Wpływ stanu epidemii na postępowania administracyjne:
1) Wprowadzenie możliwości doręczania stronom wydruków pism wydawanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu
elektronicznego - w przypadku, gdy 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.
2) Regulacje obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
• Wprowadzenie możliwości odstąpienia od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, jeżeli wszystkie strony zrzekły się swego prawa;
• Wprowadzenie możliwości udostępniania stronom akt sprawy w formie elektronicznej
• Wprowadzenie możliwości zastosowania transmisji audiowizualnej w celu zapewnienia osobistego stawiennictwa strony lub uczestnika
postępowania
Po wejściu w życie tarczy 3.0 utracą moc dotychczasowe regulacje w przedmiocie wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (art. 15zzr).
Terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego, których bieg nie rozpoczął się oraz których bieg został zawieszony, rozpoczynają
bieg/biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tarcza 3.0).
Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów pozostają
w mocy.

O. ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI ORAZ INSTRUMENTÓW WSPIERANIA POLITYKI ROZWOJU:
1. Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – będzie mógł udzielać pomocy finansowej w szczególności poprzez:
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•

2.

bezzwrotną pomoc finansową,
•
gwarancje/poręczenia,
•
pokrycie (w całości lub w części) szkód lub strat spowodowanych sytuacjami w związku z COVID-19,
•
pożyczki,
•
objęcie lub nabycie akcji lub udziałów spółek,
•
przystępowanie do spółek osobowych.
•
nabycie: warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności
PFR będzie mógł realizować ww. działania poprzez banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz tzw. instytucje rozwoju:
• Bank Gospodarstwa Krajowego,
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna,
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
• Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

P. ZASIŁKI OPIEKUŃCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ
1. Wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego poprzez rozporządzenie Rady Ministrów, bez konieczności zmiany
ustawy.
2. Kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz
funkcjonariuszowi, a także osobie objętej ubezpieczeniem społecznym rolników, jedynie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Wprowadzono prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rolnika i jego domownika, w sytuacji objęcia obowiązkową
kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
4. Wpływ obniżenia wynagrodzenia na progi dochodowe dot. świadczeń z opieki społecznej oraz funduszu alimentacyjnego – obniżenie wynagrodzenia
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa
do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r., a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okresy zasiłkowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
Q. KREDYTY – NIEKTÓRE ZAGADNIENIA
38

Prawo banków do dokonania zmian w określonych umową warunkach i terminach spłaty - w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod dwoma warunkami
spełnionymi łącznie:
• 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.
R. NIEKTÓRE KWESTIE DOTYCZĄCE PRAWA BUDOWLANEGO
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID - 19 przepisów art. 55 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane (dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie
o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 prawa budowlanego; termin na zgłoszenie sprzeciwu w przypadku wniosków o udzielnie pozwolenia na
użytkowanie liczy się od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej „tarczę”.
S.

NOWA USŁUGA POCZTOWA (elektroniczna - b. hybrydowa) + zmiany w prawie pocztowym

Art. 15zzu1 - 15zzu11 TARCZY II

1.
2.
3.
4.

5.

Wprowadza się nową usługę pocztową - obowiązującą do 30 września 2020 r. - polega ona na przyjęciu przesyłki poleconej, a następnie jej
przemieszczeniu i doręczeniu w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.
Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany.
Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym
potwierdzeniem odbioru.
Do 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach jest mowa o przesyłce albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem, doręczenie takie może nastąpić w
formie nowej usługi pocztowej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich
przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych.
Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji nowej usługi pocztowej ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został
przekształcony.
39

6.
7.

8.

Dodatkowe czynności związane z doręczeniem, wykonywane w ramach nowej usługi pocztowej, są zwolnione z opłaty.
Nowej usługi pocztowej nie stosuje się, gdy korespondencja nie może być doręczona (to ocenia sam nadawca) w taki sposób ze względu na:
• konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
• ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa (bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny);
• tekst plastyczny, odbitka pieczęci plastycznej, hologram lub inne zabezpieczenie, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
• inne przyczyny techniczne.
Zasady opisane powyżej, nie mają zastosowania do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
• Sądy i Trybunały;
• prokuraturę i inne organy ścigania;
• komornika sądowego.

Art. 49 TARCZY II (art. 37 Pr. pocztowego)

9.

W stanie nadzwyczajnym/epidemii/zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną* może być doręczona do
oddawczej skrzynki pocztowej i bez konieczności składania przez adresata, wniosku w placówce o takie doręczenie. Nie dotyczy to przesyłek
wysyłanych do ani wysyłanych przez:
•
Sądy i Trybunały;
•
prokuraturę i inne organy ścigania;
•
komornika sądowego.
10.
Zawiesza się także wykonywanie przez operatora poczt. obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej. (*przesyłka rejestrowana
- przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru).
Art. 96 TARCZY II

11.

Nieodebranych pism, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego/stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii oraz przed
upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Zasada ta nie dotyczy:
•
postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 (Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą)
ustawy o grach hazardowych;
•
postępowań, o których mowa w dziale IIIB (Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych) Ordynacji
podatkowej;
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•

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
▪
przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.
T.
1.

2.

U.
1.

2.

3.
4.

WYDAWANIE POLECEŃ PRZEZ WOJEWODĘ, PRAWO PRZYMUSOWEGO WEJŚCIA NA TEREN NIERUCHOMOŚCI DLA WŁAŚCICIELI INFRASTRUKTURY
Wojewoda może wydawać polecenia zarówno organom administracji rządowej, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, a
także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz
nie wymagają uzasadnienia.
Uprawnienie do przymusowego wejścia na teren nieruchomości:
• skierowane jest do właścicieli infrastruktury lub urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej,
wody, ciepła, gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważnionych przedstawicieli, których infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane
na terenie nieruchomości należących do osób trzecich.
• Na wniosek osób uprawnionych skierowany do właściwego miejscowo komendanta Policji, po uprzednim okazaniu dowodów potwierdzających
odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości (również w przypadku braku
możliwości kontaktu z tymi osobami), w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem
środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w
zakresie prac budowlanych, możliwe jest wejście na teren nieruchomości w asyście funkcjonariuszy Policji.
PRAWO ŚLEDZENIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO OSOBY CHOREJ ORAZ OSOBY OBJĘTEJ KWARANTANNĄ
W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator
telekomunikacyjny, jest zobowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres
ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego
kwarantanną.
Prezes Rady Ministrów może wydawać operatorowi polecenia przekazywania innych danych o lokalizacji urządzeń końcowych, mając na uwadze
niezbędność przekazywanych danych dla narzędzia analitycznego. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.
Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych nie jest wymagana.
Wszystkie czynności podejmowane przez podmioty uprawnione podejmowane są jedynie związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.
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V.
1.
2.
3.

ROZWIĄZANIA ANTYLICHWIARSKIE:
Nieważność umowy przewłaszczenia mieszkania osoby fizycznej na zabezpieczenie zobowiązań, pod warunkami określonymi w ustawie.
Zakaz prowadzenia egzekucji z nieruchomości służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jeżeli egzekwowana wierzytelność jest mniejsza niż 1/20
wartości nieruchomości.
Zakaz przeprowadzania licytacji z nieruchomości służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu

W. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
M.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania konsumenta przez operatora o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego
pakietu taryfowego, lub zabezpieczenie ciągłości usług dostarczania internetu w razie zmiany dostawcy.
X.

PODPIS ZAUFANY
Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, od dnia 1 kwietnia 2020 r. podpis zaufany oraz podpis osobisty stosowany w sprawach dotyczących udzielania
wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, w szczególności zawierania i zmiany umów w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników,
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wywoła takie same
skutki prawne jak podpis własnoręczny.
***

Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA i są objęte ochroną,
przewidzianą w szczególności w przepisach wskazanej powyżej ustawy oraz w przepisach kodeksu cywilnego. Korzystanie z niniejszego opracowania (w tym
jego rozpowszechnianie) może odbywać się wyłącznie ze wskazaniem ww. nazwy uprawnionego wraz z wykorzystanym w opracowaniu znakiem towarowym
(tzw. logo) oraz podaniem źródła pochodzenia utworu.
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