TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- INSTRUMENTY WSPARCIA wersja według stanu na dzień 22 czerwca 2020 r.

Opracował:
Zespół Kancelarii Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Podatkowych
MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł Spółka Komandytowa
Na podstawie:
• ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) (TARCZA 4.0).

Bielsko-Biała, dnia 22 czerwca 2020 r.
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FORMY POMOCY FINANSOWEJ
Forma pomocy
1.

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

Dla kogo?

Kryteria

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.
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 terytorium RP,
• zamieszkanie na terytorium
RP.

Jeżeli nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu, chyba
że
podlega
ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej.

Kto załatwia i forma
wniosku
ZUS
Wniosek, może być
złożony wyłącznie w
formie dokumentu
elektronicznego za
pomocą profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, w formie
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując sposób
potwierdzania
pochodzenia oraz
integralności danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
w systemie
teleinformatycznym

Jakie dane są niezbędne
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.

Wniosek musi być złożony
nie później niż w terminie 3
miesięcy od miesiąca, w
którym
zniesiono
ogłoszony stan epidemii.
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Forma pomocy
2.

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.

zostać

W przypadku odmowy złożenia wniosku przez
zleceniodawcę w sposób wskazany w art. 15zs
tarczy, osoba uprawniona, która jest
zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o
świadczenie
postojowe
do
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 15zq + art. 15zsa

Dla kogo?

Kryteria

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.).

Kto załatwia i forma
wniosku
ZUS.
Środki
wypłacane
z Funduszu Pracy.

Jakie dane są niezbędne
•
są

Wniosek, może być
złożony wyłącznie w
formie dokumentu
elektronicznego za
pomocą profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, w formie
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując sposób
potwierdzania
pochodzenia oraz
integralności danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
w systemie
teleinformatycznym

•

•

•

•

•
•
•

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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3.

Forma pomocy

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.
jednostka
organizacyjna
kościoła,
związku
wyznaniowego oraz kościelna
osoba prawna

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 31.12.2019 r. oraz obrotu
w ciągu analogicznych miesięcy 2019 roku
lub
dane dotyczące obrotów w ciągu dwóch
kolejnych miesięcy po 31.12.2019 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
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.

4

4.

Forma pomocy

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,
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.
państwowa lub prowadzona
wspólnie
z
ministrem
właściwym do spraw kultury i
ochrony
dziedzictwa
narodowego
instytucja
kultury, w rozumieniu ustawy
z dnia 25 października 1991 r.
o
organizowaniu
i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 194),
kościelna osoba prawna
działająca
na
podstawie
przepisów
o
stosunku
Państwa
do
Kościoła
Katolickiego
w
Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych
kościołów
i
związków
wyznaniowych
oraz
o
gwarancjach
wolności
sumienia i wyznania, oraz jej
jednostka organizacyjna

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 31.12.2019 r. oraz obrotu
w ciągu analogicznych miesięcy 2019 roku
lub
dane dotyczące obrotów w ciągu dwóch
kolejnych miesięcy po 31.12.2019 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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Forma pomocy

5.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
nieobjętych:
1) przestojem, o którym mowa w art. 81
Kodeksu pracy, oraz
2) przestojem ekonomicznym w następstwie
wystąpienia COVID-19, o którym mowa
w art. 15g ust. 5, oraz
3) obniżonym wymiarem czasu pracy w
następstwie wystąpienia COVID-19, o którym
mowa w art. 15g ust. 5, (pkt 1 i 2 tabeli)
Dofinansowanie przysługuje ze środków
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych do wysokości połowy tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40%
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.
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.
Art. 15gg

Dla kogo?
•

Samorządowa
instytucja
kultury, w rozumieniu ustawy
z dnia 25 października 1991 r.
o
organizowaniu
i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej

•

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

•

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

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

Złożenie
wniosku
do
dyrektora wojewódzkiego
urzędu pracy

Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera w
szczególności:
1) informacje o wnioskowanej kwocie na
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i
liczbie pracowników, której to świadczenie
dotyczy;
2) dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub
adres poczty elektronicznej umożliwiające
kontakt z wnioskującym;
3) numer rachunku bankowego podmiotu
wnioskującego o dofinansowanie;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych i kryteriów, o których mowa w art.
15g ust. 1 i 3;
5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej
kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników;
6) oświadczenie, że wysokość wnioskowanej
kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników;
7) oświadczenie, że na dzień sporządzenia
wniosku wnioskodawca sporządził wykaz
pracowników uprawnionych do świadczeń
wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych i jednocześnie
zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie
uprawnionych organów.
Świadczenia przysługują przez łączny okres
3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia
wniosku

6

Forma pomocy

Dla kogo?

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

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.,
• 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.

tych
samych
pracowników.

6.

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

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

•

•
•

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.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach
miesięcznych, na podstawie danych dołączonych
do wniosku.
Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować
powiatowy urząd pracy o każdej zmianie danych,
mających wpływ na wysokość wypłacanego
dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od
dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. W
takiej sytuacji, powiatowy urząd pracy ustala
wysokość następnej transzy z uwzględnieniem
zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.

Art. 15zzb
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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.

Przedsiębiorca
fizyczną
pracowników.

Dofinansowanie wynosi, w przypadku:
•
Spadku o co najmniej 30% – może być
przyznane w wysokości 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia
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

będący
osobą
niezatrudniającą

•

•
•

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.

Kto załatwia i forma
wniosku

Jakie dane są niezbędne

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.

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
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Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących
kosztów działalności gospodarczej lub
statutowej do wysokości 5 000,00 zł.

Organizacje pozarządowe oraz • działalność prowadzona przed 1
podmioty:
kwietnia 2020r.
1) osoby prawne i jednostki • Przychód w poprzednim roku
organizacyjne
działające
na
bilansowym podmiotu, który
podstawie przepisów o stosunku
składa wniosek o pożyczkę, nie
Państwa do Kościoła Katolickiego w
może przekroczyć 100 000 zł.
Rzeczypospolitej
Polskiej,
o
stosunku Państwa do innych
kościołów
i
związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku
publicznego;
2)
stowarzyszenia
jednostek
samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z
ograniczoną
odpowiedzialnością
oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1263 i 1669), 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.
Płatnik
składek,
prowadzący • działalność gospodarcza była
pozarolniczą działalność, opłacający
prowadzona przed 1 kwietnia
składki wyłącznie na
2020 r.,
własne ubezpieczenia społeczne lub
•
przychód w pierwszym
ubezpieczenie zdrowotne.
miesiącu, za który jest
składany wniosek o
zwolnienie z opłacania
składek nie był wyższy
niż
300%
prognozowanego
przeciętnego
miesięcznego

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10%
przychodów w poprzednim roku bilansowym.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek
podmiotu
podlega
umorzeniu,
pod
warunkiem, że podmiot ten prowadził
działalność przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki
(art. 15zzda)

•9. 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.
Osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie
traktuje się jako nieposiadające zaległości w

Kryteria

Kto załatwia i forma
wniosku
Wniosek do powiatowego
urzędu pracy, właściwego
ze względu na siedzibę, po
ogłoszeniu naboru przez
dyrektora
powiatowego
urzędu pracy.

ZUS.
Wniosek o zwolnienie z
opłacania składek może
być złożony wyłącznie w
formie dokumentu
elektronicznego za
pomocą profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym przez
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, w formie

Jakie dane są niezbędne
•

We wniosku o pożyczkę podmiot w formie
oświadczenia
przedstawia
wysokość
łącznych przychodów osiągniętych w
poprzednim roku bilansowym...

•

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

•

•
•
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odprowadzaniu składek do dnia rozpatrzenia
wniosku.

wynagrodzenia brutto
w gospodarce
narodowej w 2020 r.
(czyli nie przekraczał
15.681,00 zł).

Art. 31 zo ust. 2

•10. 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.

Kryteria

Płatnik składek na ubezpieczenie
społeczne,
który
zgłosił
do
ubezpieczeń społecznych mniej niż
10 ubezpieczonych.

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
Również zasady te stosuje się do 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i
płatnika składek, który zgłosił do na dzień 31 marca 2020 r.,
ubezpieczenia
wyłącznie 3)
w okresie od dnia 1 marca
pracowników młodocianych.
2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i
na dzień 30 kwietnia 2020 r.
• – zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych.

Kto załatwia i forma
wniosku
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując sposób
potwierdzania
pochodzenia oraz
integralności danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład w systemie
teleinformatycznym.
ZUS.
Wniosek j.w.

Jakie dane są niezbędne
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.

•
•

•
•

Osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie
traktuje się jako nieposiadające zaległości w
odprowadzaniu składek do dnia rozpatrzenia
wniosku.

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.

•

Art. 31zo ust. 1
z
obowiązku
opłacania
11. Zwolnienie
nieopłaconych należności z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i
rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz

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

ZUS.
Wniosek j.w.

•
•

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),
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Solidarnościowy za okres od dnia 1 kwietnia
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

•

•

Osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie
traktuje się jako nieposiadające zaległości w
odprowadzaniu składek do dnia rozpatrzenia
wniosku.

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.

Art. 31zo ust. 2a

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

•

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

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,

ZUS
Wniosek j.w.

•
•

•
•

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
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Forma pomocy

Dla kogo?

wówczas, gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Art. 31zo ust. 2b

Składki muszą zostać wykazane
w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za
okres 1.03.2020 - 21.05.2020.
Osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie
traktuje się jako nieposiadające zaległości w
odprowadzaniu składek do dnia rozpatrzenia
wniosku.

Kto załatwia i forma
wniosku

za który jest składany wniosek był
wyższy
niż
300%
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.

Osoby, które złożyły wniosek o zwolnienie
traktuje się jako nieposiadające zaległości w
odprowadzaniu składek do dnia rozpatrzenia
wniosku.

13. 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.

Kryteria

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

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.

Jakie dane są niezbędne

•

•

ZUS.
Wniosek j.w.

•
•

•
•

który składany jest wniosek, dochodu nie
wyższego niż 7000 zł;,
oświadczenie płatnika potwierdzające
uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który
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.

Art. 31zo ust. 1a
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Forma pomocy
14. 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

Dla kogo?

Kryteria

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

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

Kto załatwia i forma
wniosku
ZUS.
Wniosek, może być złożony
wyłącznie w formie
dokumentu
elektronicznego za pomocą
profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym
przez
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych, w formie
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem
zaufanym,
podpisem osobistym albo
wykorzystując
sposób
potwierdzania
pochodzenia
oraz
integralności
danych
udostępniony bezpłatnie
przez Zakład w systemie
teleinformatycznym.

Jakie dane są niezbędne
•

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.

*Przez spadek obrotów gospodarczych (15% SPADEK OBROTÓW), rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 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
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2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres – 60 – 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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: Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się 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 31 grudnia 2019 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.

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,
•
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

Dla kogo?

Kryteria

Forma wprowadzenia i inne wymogi formalne

Okres, na który może
zostać wprowadzony

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

•

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

lub

•
•

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,

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

W zakresie i przez czas
określony w
porozumieniu nie
stosuje się
wynikających z układu
ponadzakładowego
oraz z układu
zakładowego
warunków umów o
pracę i innych aktów
stanowiących
podstawę nawiązania
stosunku pracy.
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2.

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika
o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może
być niższe niż minimalne wynagrodzenie za
pracę ustalane na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
pracownika przed jego obniżeniem;

lub
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.
Art. 15gb

•

Pracodawca, o którym mowa w
art. 3 Kodeksu pracy –
(jednostka
organizacyjna,
choćby
nie
posiadała
osobowości prawnej, a także
osoba
fizyczna,
jeżeli
zatrudniają one pracowników).

•

•

spadek przychodów ze
sprzedaży towarów lub
usług
w
następstwie
wystąpienia COVID-19
istotny wzrost obciążenia
funduszu
wynagrodzeń,
czyli zwiększenie ilorazu
kosztów
wynagrodzeń
pracowników,
z
uwzględnieniem składek na
ubezpieczenia
społeczne
pracowników
finansowanych
przez
pracodawcę i przychodów ze
sprzedaży towarów lub usług
z tego samego miesiąca
kalendarzowego dowolnie
wskazanego
przez
przedsiębiorcę
i
przypadającego od dnia 1
marca 2020 r. do dnia
poprzedzającego
skorzystanie
przez
pracodawcę z uprawnienia,
o którym mowa w ust. 1, nie
mniej niż o 5% w
porównaniu do takiego
ilorazu
z
miesiąca
poprzedzającego (miesiąc
bazowy); za miesiąc uważa
się także 30 kolejno po sobie
następujących
dni
kalendarzowych.

Forma – 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).
Przepisy art.
odpowiednio.

15g

ust.

11–15

stosuje

się

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika
przestojem ekonomicznym nie wyklucza możliwości
złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym
mowa w art. 15g, jeżeli spełnione są przesłanki, o
których mowa w tym przepisie.

Obniżenie czasu pracy
albo objęcie
pracownika
przestojem
ekonomicznym
ma zastosowanie w
okresie do 6 miesięcy
od miesiąca, w
którym
iloraz uległ
zmniejszeniu do
poziomu mniejszego
niż 105%
ilorazu z miesiąca
bazowego, nie dłużej
jednak niż przez 12
miesięcy od dnia
odwołania
stanu zagrożenia
epidemicznego lub
stanu epidemii, chyba
że pracodawca
wcześniej
przywróci czas pracy
obowiązujący przed
jego obniżeniem lub
zakończy przestój
ekonomiczny
pracownika, który był
nim objęty.
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3.

Udzielenie pracownikowi, w terminie
wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania
zgody pracownika i z pominięciem planu
urlopów,
urlopu
wypoczynkowego
niewykorzystanego przez pracownika w
poprzednich latach kalendarzowych w
wymiarze do 30 dni urlopu.

•

Pracodawca

•

Posiadanie
przez
pracownika
niewykorzystanego urlopu
w
poprzednich
latach
kalendarzowych

•

Wystąpienie u pracodawcy
spadku
obrotów
gospodarczy, o których
mowa w art. 15g ust. 9 (pkt
1 tabeli) lub istotnego
wzrostu
obciążenia
funduszu wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 15gb
ust. 2 (pkt 2 tabeli).

•

•

Termin wskazany przez pracodawcę –
pominięcie planu urlopów
Brak konieczności uzyskania zgody pracownika
– pracownik jest obowiązany taki urlop
wykorzystać1

W okresie
obowiązywania stanu
zagrożenia
epidemicznego lub
stanu epidemii,
ogłoszonego z
powodu COVID-19 – w
wymiarze do 30 dniu
urlopu.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w
przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
umowy o dzieło albo w związku z ustaniem
odpłatnego pełnienia funkcji.

W okresie
obowiązywania stanu
zagrożenia
epidemicznego albo
stanu epidemii,
ogłoszonego z
powodu COVID-19

Art.. 15gc

4.

Ograniczenie
odszkodowania
pieniężnego:

wysokości
lub innego

odprawy,
świadczenia

Wysokość odprawy, odszkodowania lub
innego świadczenia pieniężnego wypłacanego
przez tego pracodawcę pracownikowi w
związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli
przepisy przewidują obowiązek wypłacenia
świadczenia,
nie
może
przekroczyć
dziesięciokrotności
minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie
przepisów
o
minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.

•

Art. 15gd
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5.

Możliwość zawieszenia przez pracodawcę
obowiązków:
1)
tworzenia
lub
funkcjonowania
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2) dokonywania odpisu podstawowego,
3) wypłaty świadczeń urlopowych

1.

Pracodawca

•

Art. 15ge

6.

Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie
konkurencji po ustaniu umowy przez strony
umowy na rzecz których ustanowiono zakaz
konkurencji, z zachowaniem terminu 7 dni.
Art. 15gf

2.

Strony umowy o zakazie
konkurencji na rzecz których
ustanowiono
zakaz
działalności konkurencyjnej

•

Wystąpienie u pracodawcy
spadku
obrotów
gospodarczy, o których
mowa w art. 15g ust. 9 (pkt
1 tabeli) lub istotnego
wzrostu
obciążenia
funduszu wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 15gb
ust. 2 (pkt 2 tabeli).

Istnienie umowy o zakazie
konkurencji obowiązującym
po ustaniu:
1) stosunku pracy,
2) umowy agencyjnej,
3) umowy zlecenia,
4)
innej
umowy
o
świadczenie usług, do której
zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, albo
5) umowy o dzieło

•

•

Forma – POROZUMIENIE – jeżeli u pracodawcy
działają
organizacje
związkowe
reprezentatywne
nie stosuje się postanowień układów
zbiorowych
pracy
lub
regulaminów
wynagradzania, wprowadzonych na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
ustalających wyższą wysokość odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz
inne świadczenia o charakterze socjalnobytowym niż określa ta ustawa. W takim
przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten
fundusz określoną w tej ustawie.

W okresie
obowiązywania stanu
zagrożenia
epidemicznego albo
stanu epidemii,
ogłoszonego z
powodu COVID-19

W okresie
obowiązywania stanu
zagrożenia
epidemicznego albo
stanu epidemii,
ogłoszonego z
powodu COVID-19
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INNE ZMIANY W PRAWIE
A. ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM:
1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ustawy o „tarczy 4.0”).
• Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn
przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami
opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.
• Podatnicy ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19, będą mieli możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie
odliczania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze
(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – obecnie w ustawie o PIT prawnych okres ten wynosi 90 dni
od dnia upływu terminu zapłaty.
• Ulga dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii
COVID-19. Podatnicy ci będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
• Możliwość odliczenia przez podatników podatku PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu
skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata)
przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym w przepisie podmiotom.
• Umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w
formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom i na cele określone w art. 52n,
albo np. przekaże tablet podmiotom, o którym mowa w poprzednim punkcie. Warunkiem jest dokonanie darowizny w terminie 1.01.2020 r. – 30.09.2020
r.
• Wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z epidemią COVID-19.
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• Podatnicy będą mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodów zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych
robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.
• Możliwość odliczenia darowizny przekazanej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, przysługuje również w
przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli: przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika,
a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w art. 52n ust. 1 pkt 1–3 ustawy o PIT, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r. oraz organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie
podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.
• Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g ustawy o PIT, ustalone za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 32 ustawy o „tarczy 4.0”).
• Wprowadza się zmiany analogiczne do tych z pkt 1 powyżej.
• Dodatkowo wprowadza się przepisy, zgodnie z którymi przepisów ustawy o CIT dotyczących cen transferowych nie będzie się stosować do transakcji między
uczelnią medyczną, a podmiotem leczniczym (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej).
3. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 4241 ustawy o „tarczy 4.0”).
• Wprowadza się zmiany analogiczne do tych z pkt 1 powyżej.
• Dodatkowo wprowadza się przepisy, w efekcie których przepisy w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej znajdą zastosowanie do
podatników korzystających z opodatkowania w formie karty podatkowej, którzy z uwagi na wprowadzony z powodu epidemii COVID-19 przez władze
publiczne czasowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą jej prowadzić. Zwalnia się tych podatników z obowiązku zawiadamiania
naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Złożenie takiego zawiadomienia w obecnym stanie prawnym
warunkuje niepłacenie podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy. W efekcie tej zmiany, z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą
podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym
zakazem jej prowadzenia.
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4. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej (art. 49 ustawy o „tarczy 4.0”).
• Następuje zmiana stawki opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także decyzji, o których mowa w art.
59 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stawka domyślna będzie wynosić 598 zł. Całkowicie zwolnieni z tej opłaty będą właściciele oraz
użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel
wydania tej decyzji. Opłata w pełnej wysokości będzie należna od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy
wieczyści bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.

5. Zmiany w ustawie 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 (art. 75 pkt 45, 49, 50, 51 ustawy o „tarczy 4.0”).
• W przypadku schematów podatkowych innych niż transgraniczne, terminy dotyczące ich raportowania nie rozpoczynają się (a rozpoczęte ulegają
zawieszeniu) w okresie od 31.03.2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. W
przypadku schematów podatkowych transgranicznych, terminy dotyczące ich raportowania nie rozpoczynają się (a rozpoczęte ulegają zawieszeniu) w
okresie od 31.03.2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, lecz nie dłużej niż do
30.06.2020 r.
• W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub
praw majątkowych, o których mowa:
1) w art. 52n ust. 1 ustawy o PIT:
a) przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem COVID19,
b) przez osoby fizyczne prowadzące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym
z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, na cele związane z prowadzeniem tych placówek;
2) w art. 52x ust. 1 i 3 ustawy o PIT – przez osoby fizyczne prowadzące placówki oświatowe, o których mowa w art. 52x ust. 2 tej ustawy, na cele związane
z prowadzeniem tych placówek.
• W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy określony w
ustawie o PIT i CIT upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy
poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. W ww. okresie można
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posługiwać się kopią certyfikatu, jeżeli informacje z niej wynikające nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Ponadto
w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po
ich odwołaniu, określony w PIT i CIT warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy
płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.
• Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 PIT i art. 11t ust. 1 CIT przedłuża się:
1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 PIT i art. 11m ust. 1 CIT,
przedłuża się:
1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
6. Zmiany w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r.
poz. 568) (art. 71 ustawy o „tarcza 4.0”).
• Przesunięcie z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r. zmian w zakresie art. 33a ustawy o VAT (uproszczone rozliczanie VAT w przypadku importu
towarów).
• Przesunięcie z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r. obowiązku dla wszystkich podatników (mikro, mali, średni i inni) do złożenia nowego pliku
JPK_VAT.
B. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE:
Podmiot, który zawarł umowę z nadzorcą układu do dnia 30 czerwca 2021 r. może dokonać obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenia można dokonać tylko raz. Dzień publikacji obwieszczenia = dzień otwarcia postępowania o
zatwierdzenie układu.
1. Obwieszczenie powinno zawierać: imię i nazwisko (nazwę) dłużnika, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres oraz numer PESEL (KRS), a w przypadku ich
braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy
układu albo nazwę osoby będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer KRS oraz dzień układowy.
2. Nadzorca układu ma obowiązek zawiadomić o opublikowaniu obwieszczenia Sąd w ciągu 3 dni od publikacji obwieszczenia.
3. W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczania w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.
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4. Od dnia opublikowania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:
• Zawieszeniu z mocy prawa ulegają postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia postepowania, a dotyczące wierzytelności
objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym lub hipoteką morską;
• W tym czasie niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia
o zabezpieczeniu roszczenia z wierzytelności wskazanych powyżej;
• Nie dopuszczalne jest również spełnienie świadczeń z tych wierzytelności, potrąceń wzajemnych;
• Bez zezwolenia nadzorcy nie jest możliwe również wypowiadanie umów najmu i dzierżawy lokalu (nieruchomości), w których jest prowadzone
przedsiębiorstwo dłużnika.
5. Nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, niezależnie od zbierania głosów nad układem
przez dłużnika. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.
6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji.
7. Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia nie wpłynie do
sądu wniosek o zatwierdzenie układu.
8. Postępowanie może ulec umorzeniu również na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny. Sąd wydaje wówczas
postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.
9. Od dnia opublikowania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na
dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po
dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej
zgody jest nieważna.
10. W przypadku udzielenia przez nadzorcę zgody na:
• zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
• obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia
wierzytelności nieobjętej układem,
• przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem,
• obciążenie składników masy układowej innymi prawami,
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czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została
zawarta we wniosku o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.
11. W terminie właściwym do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania,
jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania
sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
12. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika z tytułu nie złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości również w przypadku:
• dokonano obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w MSiG, i w tym postępowaniu doszło do
prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku
o ogłoszenie upadłości lub,
• w terminie 7 dni od umorzenia postępowania złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania.
C.

ZMIANY W PRAWIE PRACY:
1. Praca zdalna:
• Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania
takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
• Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
• Wykonywanie pracy zdalnej przy użyciu narzędzi i materiałów własnych pracownika może odbywać się pod warunkiem, że umożliwia to
poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych
osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
• Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w
szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
• Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
2. Przeniesienie do innej pracy pracowników urzędów jednostek samorządów terytorialnych oraz podległych jednostek organizacyjnych samorządów:
• Polecenie wydaje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym
prezydent miasta na prawach powiatu, również starosta i marszałek województwa, albo wydaje je kierownik podległej jednostki organizacyjnej
na polecenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
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•

Jest to tymczasowe przeniesienie do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej
jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do 3 miesięcy.
• W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.
• Przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym.
• Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie można dokonać bez zgody pracownika jedynie w przypadku kobiety w ciąży,
pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat
piętnastu.
3. Porozumienie w sprawie wprowadzenia równoważnego czasu pracy. Zmiana w tym zakresie dotyczy definicji spadku obrotów gospodarczy, przez które
obecnie rozumie się:
• spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia
poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu
zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia, 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
• nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia
2019 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu
działań w celu zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub porozumienia o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia 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,
• przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się również zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego
samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu zawarcia
porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30
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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.
4. Zatrudnianie pracowników młodocianych: Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie stanu epidemii nie dotyczy młodocianych pracowników, którzy w
roku szkolnym 2019/2020 realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia albo spełnili obowiązek nauki poprzez realizowanie
przygotowania zawodowego u pracodawcy i w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kończyli
ostatni rok nauki zawodu w pozaszkolnym systemie kształcenia oraz wyrazili zgodę w formie pisemnej (w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez
jego rodzica lub opiekuna prawnego) na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub
zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku zawieszenia działalności jednostek systemu
oświaty na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Określone grupy pracodawców wskazane w art. 15x tarczy otrzymują prawo do odmówienia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym
urlopu, o którym mowa w art. 167 (2) K.P. urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z
takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony; nie dotyczy to urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.
D. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:
• Zasiłek opiekuńczy dotychczas przysługujący z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym będzie przysługiwał nie dłużej niż
do dnia 28.06.2020 r.
• Wprowadza się dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 zarówno w przypadku otwarcia
jak i dalszego zamknięcia placówek, nie dłużej jednak niż do dnia 28.06.2020 r. dotyczy również rolników.
• Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przedłużyć termin przyznania zasiłku.
E. ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19:
• Zamawiający, który z mocy art. 6 tarczy nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 14 dni
od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2 tarczy, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.”;
F. PRAWO BUDOWLANE:
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1. W przypadku konieczności prowadzenia robót budowlanych służących do utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio
przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w informacji dla organu administracji architektoniczno-budowlanej wskazuje się:
•

uzasadnienie okoliczności, iż roboty te są niezbędne do utrzymania ciągłości istotnych usług i służą bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu
COVID-19,

•

oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli nie jest możliwe złożenie takiego oświadczenia
należy podać również uzasadnienie tej okoliczności.

2. Organ administracji architektonicznobudowlanej niezwłocznie zawiadamia właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości o
zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Po upływie 7 dni organ administracji architektoniczno-budowlanej powtarza zawiadomienie,
a następnie po upływie kolejnych 7 dni organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z
nieruchomości. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Zawiadomienia nie dokonuje się gdy:
•

niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1, jest
niezbędne dla utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 lub w celu
zapobieżenia znacznej szkodzie,

•

w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Na inwestorze ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu robót budowlanych lub zmianie
sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
5. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się wykorzystywanie w procesie
budowlanych map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez
wykonawcę prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o
pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
6. Zniesiony zostanie obowiązek organu administracji do zobowiązania inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki
obiektu w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez ten organ.
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G. OPŁATA ROCZNA - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, INNE NALEŻNOŚCI DLA SKARBU PAŃSTWA
1. Opłatę za rok 2020 należy wnieść do dnia 31 stycznia 2021 r. Termin ten obowiązuje również w przypadku, gdy ustalono wcześniejszy termin
zapłaty.
2. Możliwe jest pomniejszenie proporcjonalnie do liczby dni w 2020 roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii
z powodu COVID-19, wysokości opłaty za 2020 r., w przypadku gdy u zobowiązanego (przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu
prowadzącego działalność pożytku publicznego, państwowej osoby prawnej) wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID19, pod warunkiem:
• zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z
zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu (31.01.2021 r.),
• braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
3. Jeżeli u zobowiązanego (przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, państwowej osoby
prawnej) wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zostanie on zwolniony z czynszu najmu i dzierżawy oraz
należności za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r., pod warunkiem:
• zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub
prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki
organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd, przed upływem terminu do ich wniesienia,
• braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
Opłat tych nie pobiera się w ciągu kolejnych trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.
4. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa wyżej, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub
wartościowym:
• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia przez podmiot okoliczności
uprawniających do zwolnień z opłat, 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
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•

5.

6.

7.
8.
9.

10.

nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia
2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia przez podmiot okoliczności uprawniających do zwolnień z opłat, 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.
Podmiot chcąc uzyskać zwolnienie od opłat, ma obowiązek złożyć wraz ze zgłoszeniem oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej:
• o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
• o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
• że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dokonując zgłoszenia podmiot uprawniony przedstawia informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i
przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.
Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania zgłoszenia.
Przepisy o zwolnieniach z opłat będą miały zastosowanie również do należności z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w
okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19.
Zgłoszenie dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego. Natomiast zgłoszenie dot. czynszu najmu i dzierżawy wnosi się do właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego lub do kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na podsatwie ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Wsparcie i ulgi, o których mowa powyżej, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią 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 COVID19.

H. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ORAZ DEFINICJA POWIERZCHNI HANDLOWEJ
1. Przedłużone zostają terminy ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli ich
ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez dodatkowy okres 6
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miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności zezwolenia, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed
upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia.
2. Termin dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadający na 31 maja 2020 r. ulega przedłużeniu
do dnia 30 czerwca 2020 r. (nie dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży).
3. Przy stosowaniu przepisu art. 15ze tarczy (wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu, dzierżawy, itp.) przez powierzchnię handlową
rozumie się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni
do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.
I. ZMIANY W PRAWIE KARNYM
1. KODEKS WYKROCZEŃ:
•

karze podlegać będzie włączanie się przez osobę nieuprawnioną w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego
i jednoczesne udaremnianie lub utrudnianie przez nią użytkownikowi tego systemu przekazywania informacji. Przewiduje się karę do 1000 zł
lub ograniczenia wolności.

•

jeżeli dodatkowo przy utrudnianiu lub udaremnianiu przesyłania informacji sprawca będzie używał słów powszechnie uznanych za obelżywe
lub w inny sposób dopuści się nieobyczajnego wybryku, może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 3000 zł.

•

Przesłanką do niestosowania art. 119 KW jest oprócz kradzieży z włamaniem, również kradzież dokonana w sposób szczególnie zuchwały.

2. KODEKS KARNY:
•

Przesłanki wymierzenia kary łącznej: Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby
nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd
orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych
wyrokami skazującymi za popełnienie przestępstwa wydanymi przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej. Zmianie uległy również zasady obliczania i wymierzania wysokości kary łącznej. Ponadto dla wydania wyroku łącznego nie stoi
na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo
w części wykonane.

•

Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia
wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo
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grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek. Nie
będzie to miało zastosowania do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze
terrorystycznym.
•

Skazując za przestępstwo zakwalifikowane jako czyn ciągły sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo
w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia do podwójnej wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia.

•

wprowadza się definicję kradzieży szczególnie zuchwałej, a także nowy typ kwalifikowany przestępstwa kradzieży - kradzieży.. szczególnie
zuchwałej.

3. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
•

Strona, która bierze udział w posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w tych czynnościach na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, na którym wydano postanowienie albo zarządzenie, jest „osobą obecną przy
ogłoszeniu” postanowienia albo zarządzenia.

•

Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy,
asystent sędziego, asystent prokuratora lub urzędnik zatrudniony w sądzie lub prokuraturze, a w przypadku świadka pozbawionego wolności
funkcjonariusz Służby Więziennej. Taki tryb przesłuchania można zastosować również do świadka przebywającego poza granicami kraju. W
takim przypadku w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział konsul.

•

W przypadku, gdy prokurator, przesyła wraz z aktami sprawy wniosek o tymczasowe aresztowanie możliwe jest zarządzenie o
niedoprowadzaniu oskarżonego do sądu jeżeli jego udział w posiedzeniu ma być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

•

Oskarżony bierze udział w posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta
prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze, a jeżeli przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym – w obecności
funkcjonariusza Służby Więziennej.
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J.

•

Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania doręcza się oskarżonemu. Postanowienie o zastosowaniu innego
środka zapobiegawczego doręcza się oskarżonemu, jeżeli nie był obecny przy ogłoszeniu tego postanowienia

•

Obrońca bierze udział w posiedzeniu przeprowadzonym przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności
procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że obrońca
stawi się w tym celu w sądzie lub sąd zobowiąże go do udziału w posiedzeniu w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka
nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania
oskarżonego.

•

Można orzec wobec oskarżonego o przestępstwo uporczywego nękania innej osoby lub osoby jej najbliższej, zakaz zbliżania się do
pokrzywdzonego na wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci
telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego.

•

Na wniosek stron lub uczestników postepowania lub z urzędu sąd może zarządzić o wzięciu przez nich udziału w rozprawie przy użyciu
urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:
•

Nie wejdą w życie przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości na wprowadzenie wzorów pouczeń, których udzielania na piśmie wymaga
kodeks.

K. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:
W ustawie z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzony został szereg zmian
legislacyjnych. Jednak do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdują się w upadłości i nie dokonały pierwszego wezwania akcjonariuszy do
złożenia dokumentów akcji w spółce, stosuje się przepisy zmieniane w tej ustawie w brzmieniu dotychczasowym aż do upływu okresu 12 miesięcy
od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego, za wyjątkiem przepisów
zobowiązujących prowadzenia własnych stron internetowych i zamieszczania na nich wskazanych informacji. W związku z przesunięciem terminu
stosowania nowego brzmienia przepisów przesunięte zostały terminy/okresy: wezwania akcjonariuszy, zachowania przez dokument akcji mocy
dowodowej, do wykonywania i przenoszenia praw z akcji.
L. KREDYTY:
1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r.:
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•

Stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej,
w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID19.
• Dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także przed dniem wejścia
w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków
określonych w ustawie i złożeniu wniosku do banku, który zawarł z BGK umowę o współpracy.
• Dopłaty stanowią część lub całość odsetek należnych bankowi, które zostaną pokryte z Funduszu Dopłat do Oprocentowania.
2. Wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania: W przypadku karencji w spłacie rat kapitałowych, która nastąpiła na wniosek
kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do odsetek spłacanych w okresie tej karencji
stosuje się dopłaty.
3. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na
wniosek kredytobiorcy, bank zawiesza spłatę kredytu mieszkaniowego na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez względu
na wysokość dochodu gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy. Zawieszenie spłaty nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień
przewidzianych ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych. Okres zawieszenia spłaty nie łączy się z okresem zawieszenia wskazanym w art. 8a ust. 4 tej ustawy.
4. Kredyt konsumencki, hipoteczny, bankowy: na wniosek kredytobiorcy następuje zawieszenie wykonywania umów kredytowych. Przysługuje
kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania
określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W przypadku w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca,
dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich. Jeżeli
kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z
tych umów. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku,
nie dłuższy niż 3 miesiące. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca zobowiązany jedynie do dokonywania opłat z tytułu ubezpieczeń
powiązanych z umowami. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania
umowy.
M. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:
1. Zniesienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego – wystarczy zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
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2. Dokonanie zmiany umowy przez Strony w sprawie zamówienia publicznego po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
wpływają na jej należyte wykonanie - jednakże w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte
wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy.
3. Zakaz potrącenia przez Zamawiającego kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego z wynagrodzeniem wykonawcy lub innych jego wierzytelności – zakaz ten obowiązuje w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, o ile zdarzenie, w związku z którym
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Bieg przedawnienia roszczenia Zamawiającego
z tego tytułu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w ww. okresie, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane
przez zamawiającego. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po
odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. Obliczając ww. terminy, dzień odwołania ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
4. Wyłączenie obligatoryjnego żądania przez Zamawiającego wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych - do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wadium, z wyłączeniem przepisu art. 45 ust. 1.
5. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy tej ustawy
dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem następujących zasad:
a. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet
wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
b. W tym przypadku, zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części. Procentowa
wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, a zaliczka nie może
być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
c. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę
wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową
wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
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d. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie to można ustalić w wysokości nie
większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego
z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający
opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
e. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli
przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
N. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH:
Możliwość zwolnienia przez Radę Gminy z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub przedłużenia
terminu na jej wniesienie - rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy może przyznać
zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Termin
wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

O. ZMIANY W PRAWIE POCZTOWYM:
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:
1) 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;
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB (Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych) Ordynacji podatkowej;
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.
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Warunkiem zastosowania wyjątków, o których mowa w pkt 1–3, jest zamieszczenie przez nadawcę na przesyłce adnotacji następującej treści: „Nie stosuje się
art. 98 ustawy COVID.”. 2. Organ poucza strony o obowiązku zamieszczania na przesyłkach adnotacji. Brak pouczenia lub błędne pouczenie nie może szkodzić
stronie, która odpowiednio nie zamieściła adnotacji lub zamieściła błędną adnotację.
N. ZMIANY W INNYCH USTAWACH
1. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
• przyznanie osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prawa poświadczenia za zgodność z oryginałem
sporządzonych przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.
• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się:
− wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub
sieci uzbrojenia terenu;
− pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych: ortofotomapy,
państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, szczegółowych osnów geodezyjnych,
dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów,
geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.
• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
− zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia
tych prac,
− o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu,
− wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie
mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych
dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji, jest ono równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych
na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
2. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie ustalonej w sposób
określony w ustawie przysługuje zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach zarządzanej
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3.

4.

6.

7.

8.

9.

przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe,
usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których wykonuje on zadania określone w ustawie o wspieraniu nowych
inwestycji.
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych: część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów
innych niż Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo związku komunalnego za ich zgodą, tylko
w przypadku gdy pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
Prawo energetyczne: możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, nie stosuje się do:
• odbiorców paliw gazowych, energii lub ciepła w gospodarstwach domowych oraz
• podmiotów, dla których ustanowiono ograniczenia funkcjonowania lub czasowe ograniczenia zakresu działalności na podstawie przepisów
wydanych ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
Prawo własności przemysłowej: możliwość wydawania uprawnionym dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw
ochronnych na wzór użytkowy, świadectw ochronnych na znak towarowy, świadectw rejestracji wzoru przemysłowego, świadectw rejestracji
oznaczenia geograficznego i świadectw rejestracji topografii oraz dowodów pierwszeństwa, w formie papierowej lub elektronicznej.
Ustawa o dozorze technicznym: w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2 zawiesza się przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego wobec osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych
do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: wnioski lub uwagi dotyczące poszczególnych projektów studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także innych szczegółowo wymienionych w ustawie dokumentów mogą być wnoszone w formie
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w innych formach jeżeli inne formy złożenia wniosków
lub uwag określi organ. Organ przygotowujący projekt dokumentu może prowadzić dyskusję publiczną również za pomocą środków porozumiewania
się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych: tylko wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może
żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni (przy spełnieniu przesłanek ustawowych) w przypadku, gdy strony transakcji handlowej przewidziały w
umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.
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10. Ustawa o odnawialnych źródłach energii: certyfikat instalatora, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.
11. Ustawa o kontroli niektórych inwestycji: wprowadzone zostaną przepisy określające zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub
osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną (przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej
będący spółką publiczną) przez podmiot, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo nie posiada lub
nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów
innych niż osoby fizyczne.
12. Prawo przedsiębiorców: Za zgodą przedsiębiorcy kontrola działalności gospodarczej lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone
w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
13. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji: przewidziano wprowadzenie nowej definicji „nowej inwestycji”. Ponadto decyzję o wsparciu nowej
inwestycji wydaje się na okres 15 lat jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu powierzchnia terenu, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja,
jest położona co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej.
14. PPK: określono postępowanie w przypadku zawarcia umów o zarzadzanie PPK przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
15. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych: Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek
mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną, wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później
niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku musi wskazać okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku
jako okres objęty tym wnioskiem, co następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
16. Ustawa o fundacjach: Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję,
jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
17. Ustawa o stowarzyszeniach: Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni
po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
***
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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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