Polscy pracownicy oraz polskie firmy
potrzebują wsparcia i ochrony ze strony
państwa. Celem polityki gospodarczej rządu w
obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest
ochrona
miejsc
pracy
i
zapewnienie
bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego
obywateli. W tym celu ustawodawca na bieżąco
wprowadza regulacje prawne.
18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –
tzw. Tarczy 2.0.
Na jej mocy znowelizowane zostały przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu COVID-19, które przedstawiono
w drugiej części niniejszego opracowania.
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Zakres przedmiotowy
Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia
niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek
ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Zakres podmiotowy
Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa jest następstwem okoliczności, o
których mowa powyżej.
Ustawę stosuje się do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującej działalność gospodarczą, a także do wspólników spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec
których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.
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W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu
pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega
zawieszeniu.

Słowniczek najważniejszych pojęć
•

wsparcie - należy przez to rozumieć wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na warunkach rynkowych
instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez Instytucję na rzecz przedsiębiorców, w
tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest
finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów
wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową; szczegółowy wykaz instrumentów finansowych
oferowanych przez Instytucję jest publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

•

Instytucja - należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (ARP S.A.) oraz spółkę
zależną ARP S.A., której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w niniejszej ustawie;
w takim przypadku przepisy dotyczące wykonywania tych zadań przez Instytucję stosuje się odpowiednio do
tej spółki zależnej;
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•

beneficjent - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał wsparcie na podstawie ustawy.

•

spadek obrotów gospodarczych - należy przez to rozumieć 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 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów 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, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
-nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie
świadczeń, 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, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
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Podstawowy cel ustawy
Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez
zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych
skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Katalog form udzielanego wsparcia
Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub
innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach
rynkowych.
Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile
strony umowy tak postanowią.
Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form
finansowania, mając na względzie cel ustawy, przy czym regulacji tej nie stosuje się w przypadku, gdy udzielenie
wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w
całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.
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Określanie w umowie z beneficjentem przeznaczenia środków pochodzących z udzielonego wsparcia
Instytucja określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być przeznaczone wsparcie.
Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia
Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, w tym w szczególności złożenie wniosku, wezwanie do
uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz
inne czynności w toku postępowania związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia,
może być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które oznaczają rozwiązania techniczne, w
tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a
w szczególności pocztę elektroniczną, lub za pomocą innych środków łączności, mając na względzie interes
strony oraz konieczność sprawnego prowadzenia postępowania.
Procedura związana z udzieleniem wsparcia
W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie wsparcia wraz z
oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane
dotyczące sytuacji finansowej, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
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Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację zawierającą opis planowanych przez
przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.
We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych
dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz instytucje.
ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór wniosku wraz z
objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia
dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb
jego składania, a także pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kierując się w
szczególności potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia.
Zawarcie umowy wsparcia z beneficjentem
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku Instytucja
wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
Terminy rozpatrzenia przez Instytucję wniosku o udzielenie wsparcia oraz zawarcia umowy wsparcia mają
charakter instrukcyjny. Terminy te mogą być przedłużone przez Instytucję w przypadku, gdy liczba składanych
wniosków oraz rozpatrywanych spraw to uzasadnia.

AS Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Siemaszko – Baron
tel. 609-806-556 lub 512-991-371
e-mail: aleksandra.siemaszko@adwokat-siemaszkobaron.pl

Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie
umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z beneficjentem.
W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w ustawie,
Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję
nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy
wsparcia z beneficjentem, która zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z
beneficjentem.
Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania
Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.
Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy wsparcia udostępnia ARP
S.A. na swojej stronie internetowej.
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INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ
POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za
pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista zostanie opublikowana
niebawem.
Program dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego.
Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania
będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.
Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji
Europejskiej na realizację programu.
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TARCZA FINANSOWA DLA MIKROFIRM
Dla kogo?
•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie
więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Pod warunkiem, że:
• odnotuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek według definicji
podanej w słowniczku najważniejszych pojęć do Tarczy 2.0);
• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
• beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję
podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli
dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od
tej zasady możliwie jest wyłącznie w
sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
• przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie
nie jest uznawane za zaległość.
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Jakie są warunki finansowania?
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:
• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie
(przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do
maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
• rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do
właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
• zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa
subwencji.
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Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla
Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Schemat
przedstawiono poniżej.
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Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjn a może być umorzona do wysokość 75% na koniec
12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
• 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy
od jej udzielenia
• dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w
okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio
wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach
bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.
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TARCZA FINANSOWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
Dla kogo?
•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50
mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pod warunkiem, że:
• odnotuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek według definicji
podanej w słowniczku najważniejszych pojęć do Tarczy 2.0)
• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
• beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję
podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli
dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji
zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
• przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie
nie jest uznawane za zaległość.
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Jakie są warunki finansowania?
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:
•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie
(przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do
maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
• rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do
właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
• zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa
subwencji.
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Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla
MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość
wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID19. Schemat przedstawiono poniżej.
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Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12
miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
• 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
• 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
• Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny
bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.
Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie
obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na
stronie www.pfr.pl.
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TARCZA FINANSOWA DLA DUŻYCH FIRM
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego
formularza zgłoszeniowego.
Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania
będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Dla kogo?
•

Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza
50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Pod warunkiem, że:
• odnotuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek według definicji
podanej w słowniczku najważniejszych pojęć do Tarczy 2.0)
• utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w
związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
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nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
• w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego
lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
• są uczestnikami Programów Sektorowych
• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
• Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję
podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli
dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji
zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
• Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie
nie jest uznawane za zaległość.
•

Jakie są warunki finansowania?
Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:
• Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o
wartości nawet do 1 mld zł.
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•
•

Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i
uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na
zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.
Jak ubiegać się o subwencję?
Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na
warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie
finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
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Opracowanie
najważniejszych
postanowień
Ustawy
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, zwanej w dalszej części ustawą o
COVID-19

według stanu prawnego na dzień 22 kwietnia 2020 r., tj. z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy Tarczy 2.0
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Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – art. 15g ustawy o COVID-19
Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art.4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców, tj.
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej, a także organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie państwowa osoba prawna
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jeśli:
1.

wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co 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 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów 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, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
-nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie
świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
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sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie
miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
2.

3.
4.

nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do
końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo
opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości;
zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników
przestojem ekonomicznym;

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19.
Powyższym podmiotom przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
W świetle tej formy pomocy, pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa
pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie
innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią
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zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu,
z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
Pomoc w przypadku przestoju ekonomicznego:
1.

2.

pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę tj. 2600 zł brutto, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pomoc w przypadku obniżenia czasu pracy:
1.

dopuszcza się obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie 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;

2.

wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, 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
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W obu przypadkach 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, które w IV kwartale 2019 r. wynosiło 5198,58 zł.
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci
ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu
w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.
Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Rada
Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia,
przedłużyć ten okres.
Podmiot który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc
pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez
pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu.

AS Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Siemaszko – Baron
tel. 609-806-556 lub 512-991-371
e-mail: aleksandra.siemaszko@adwokat-siemaszkobaron.pl

Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy – art. 15x ustawy o COVID-19
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas
oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
2. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
3. zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania
pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie
drugie kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do
odpoczynku, o którym mowa w przepisach kodeksu pracy dot. minimalnego nieprzerwanego odpoczynku
dobowego oraz minimalnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, nie stosuje się;
4. polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę .

Możliwość ta obejmuje pracodawców zatrudniających pracowników:
1. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:
a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej tj.:
- zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
- łączności,
- sieci teleinformatycznych,
- finansowe,
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- zaopatrzenia w żywność,
- zaopatrzenia w wodę,
- ochrony zdrowia,
- transportowe,
- ratownicze,
- zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i
stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych;
b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, przy czym jest to sieć gazową wysokich ciśnień, z
wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych
lub
wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesyłowego
lub
dystrybucyjnego;
2. w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej,
o której mowa powyżej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
3. zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego;
4. którym Prezes Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydał polecenie w trybie art. 11
ust. 2 ustawy o COVID-19;
5. w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu, którym jest przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe
odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa
wyboru sprzedawcy;
6. na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa
publicznego i innych ważnych interesów państwa;
7. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych
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8. w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, którego
działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej
lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów
związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty
życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;
9. u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub
dostarczaniem żywności.
Porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy – art. 15zf ustawy o COVID-19
U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który
nie zalega 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., dopuszczalne jest:
1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i
ograniczenie
nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
2. zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy , w którym jest dopuszczalne
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
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3.

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

Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się spadek sprzedaży 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 1 stycznia 2020 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
2. nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, 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 porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
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W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy
lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz
z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę
nawiązania stosunku pracy.

Świadczenie postojowe – art. 15zq – 15zx ustawy o COVID-19
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, a także wykonującej umowę agencyjną, umowę
zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym
z innego tytułu.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w
prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez
zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
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fizycznych 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.
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe,
nie był wyższy od 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, które w IV kwartale 2019
r. wynosiło 5198,58 zł.
Świadczenie przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.
Wysokość świadczenia
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. tj.
w wysokości 2080 zł.
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W przypadku gdy 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., tj. mniej niż 1300 zł świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu
wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od
podatku od towarów i usług, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w 2020 r. tj. w wysokości 1300 zł
Procedura ustalenia prawa do świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
gospodarczą lub wykonującej umowę cywilnoprawną składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegółowe wymagania dotyczące treści wniosku zostały wskazane w art. 15 zs ust. 3 ustawy o COVID-19.
W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio
zleceniodawcy lub zamawiającego.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie
3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
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Wypłata świadczenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej
okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie
bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju
instrument płatniczy.
Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego
Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której
wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie
wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania
kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku
o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność – również tych, w sprawie których
wnioski zostały złożone od 1 kwietnia 2020 r. – nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu tj.
15 595,74 zł.
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Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – art. 15 zzb ustawy o COVID-19
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
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 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, w przypadku spadku obrotów o:
• co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego
pracownika;
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•

•

co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika;
co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika.

Dofinansowanie to może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o
zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie, oraz kosztach wynagrodzeń
każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu
na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie
przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
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Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją
siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy. Szczegółowe wymagania wniosku zostały określone w art. 15zzb ust. 10
ustawy o COVID-19.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zzc ustawy o COVID-19
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną
niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
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 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
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Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów o:
• co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest wypłacane w okresach miesięcznych. Nie ma
już wymogu składania oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest
wypłacane.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy. Szczegółowe wymagania wniosku zostały określone w art. 15zzc ust. 8 ustawy o
COVID-19.
Mikropożyczka – art. 15zzd ustawy o COVID-19
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze
środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5000 złotych na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed
dniem 1 marca 2020 r.
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W przypadku tej formy wsparcia stosuje się definicję mikroprzedsiębiorcy, zgodnie z którą to taki przedsiębiorca,
który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.
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Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne –
art. 31zo -31zq, 31zx ustawy o COVID-19
W pierwszej wersji ustawy o COVID-19 brak było uregulowania, na mocy którego można było wnioskować o
zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji mogli wnioskować do ZUS o odroczenie płatności tychże
składek.
Zmianę w tym zakresie wprowadzono nowelizacją ustawy o COVID-19, która weszła w życie 1 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z nowelizacją, na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Na mocy Tarczy 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. poszerzono krąg uprawnionych do skorzystania ze
zwolnienia, wobec czego wnioskodawcy, jeżeli był zgłoszony jako płatnik przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosił do
ubezpieczeń społecznych mniej 10 – 49 ubezpieczonych, przysługuje zwolnienie w wysokości 50% należnych
składek.
Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.
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Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegółowe wymagania wniosku zostały
określone w art. 31zp ust. 2 ustawy o COVID-19.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 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 płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Tarcza 2.0 wprowadziła regulację, zgodnie z którą zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Poręczenie lub gwarancja udzielona przez BGK – art. 15zzzd ustawy o COVID-19
W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na
własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych
przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.
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Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego
poręczeniem lub gwarancją.
Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy.
Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu – art. 31f ustawy o COVID-19
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany
określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub
średniemu przedsiębiorcy, a także organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
1. kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2. zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank
nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona
powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.
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Zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy – art. 15zzzzm ustawy o COVID-19
W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
okres zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który
przysługuje dofinansowanie.

Zmiany dotyczące niedziel handlowych– art. 15i ustawy o COVID-19
W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu zakaz handlu oraz wykonywania czynności
związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz
wykonywania czynności związanych z handlem, nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności
związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby
oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
Zwolnienie z zakazu, o którym mowa powyżej, nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.
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Ułatwienia dotyczące szkoleń z zakresu BHP – art. 12e ustawy o COVID-19
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń
wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników
niebezpiecznych;
3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
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Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS– art. 31zy10 ustawy o COVID-19
Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19 ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od
pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia
2019 r. Wniosek w tym przedmiocie może być złożony w terminie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Zwolnienie z opłacania składek dla rolników – art. 31zz ustawy o COVID-19
Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
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Zwolnienie z opłata prolongacyjnej przez ZUS – art. 15zb ustawy o COVID-19
Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek
dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając
możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych, przy czym w przypadku odroczenia
terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na
podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo
w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

Orzeczenia dotyczące niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – art. 15 zc
ustawy o COVID-19
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:
1. częściowej niezdolności do pracy,
2. całkowitej niezdolności do pracy,
3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4. niezdolności do samodzielnej egzystencji
- wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres
kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie
uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
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Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie
uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którego ważność
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu
ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na
dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności
tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – art. 15h ustawy o COVID-19
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony którego ważność:
1.

upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem 1 kwietnia 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie
kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu
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zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2.

upływa w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego
orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia lekarskie – art. 31m ustawy o COVID-19
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność
upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone powyżej, lub badań psychologicznych,
wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

AS Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Siemaszko – Baron
tel. 609-806-556 lub 512-991-371
e-mail: aleksandra.siemaszko@adwokat-siemaszkobaron.pl

Zeznania podatkowe za 2019 r. – art. 15zzj ustawy o COVID-19
Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz
wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później
jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia -tzw. czynnego żalu.
W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, a wszczęte umarza.

Obniżenie wynagrodzenia jako utrata dochodu – art. 15oa ustawy o COVID-19
Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, stanowi
utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na
okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest
uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1
października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
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Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. – art. 15j ustawy o COVID-19
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty

Zwolnienia z podatku od nieruchomości – art. 15p ustawy o COVID-19
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości – art. 15q ustawy o COVID-19
Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie
dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
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Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny
przypadające Skarbowi Państwa – art. 15zzze ustawy o COVID-19
Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające
Skarbowi Państwa z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez
zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa powyżej, na wniosek podmiotu,
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Odstąpienie od dochodzenia przez Radę Gminy, Radę Powiatu lub Sejmik Województwa należności o
charakterze cywilnoprawnym – art. 15zzzf ustawy o COVID-19
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od
dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub
jej jednostkom organizacyjnym - jednostkom budżetowym lub samorządowym zakładom budżetowym, w
stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia
należności.
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Wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania – art. 15zg ustawy o COVID-19
Do okresu dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i
innych osób w nabywaniu własnego mieszkania- tj. do okresu 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek, nie wlicza się
okresu karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja ta nastąpiła na
wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wzajemne zobowiązania stron umowy najmu w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m 2 –
art. 15ze ustawy o COVID-19
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu,
dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej
(umowy).
Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu
bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o
okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy
od dnia zniesienia zakazu.
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Działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów – art. 15zp ustawy o COVID-19
Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem
pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący
działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy
plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z
udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z
negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180
dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
Rozwiązanie umowy, o którym mowa powyżej, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na
otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze
działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł
zapłatę.
Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez
klienta.
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych.
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Turystyka, vouchery – art. 15k ustawy o COVID-19
Odstąpienie od umowy w trybie, zgonie z którym podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie
turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego
najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych
do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej,
bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o
udział w imprezie turystycznej w trybie zgodnie, z którym organizator turystyki nie może zrealizować umowy o
udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił
podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia
powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa powyżej, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia
przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet
przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość
vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę
turystyczną.
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Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu – art. 31s ustawy o COVID-19
W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa po
tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na
warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach
dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej
umowy.
Powyższej regulacji nie stosuje się:
1. do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających
dzień 1 kwietnia 2020 r. albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień 1
kwietnia 2020 r., jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień 1
kwietnia 2020 r., był w zwłoce z zapłatą:
a) czynszu lub
b) innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych
– za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę
czynszu należnego za jeden miesiąc, lub
2.

jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą
umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do
powstania w tym lokalu szkód, lub
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3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego
używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu
zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
Czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu – art. 31t ustawy o COVID-19
Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.
Powyższej regulacji nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
1. na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie później niż na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli
lokator:
-pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
-wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej
zgody właściciela, lub
-używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;
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2. któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie
może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
Powyższej regulacji nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż
mieszkalne w związku z:
1. z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego
lokalu lub
2. koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o
przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu – art. 31u ustawy o COVID-19
W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie
przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a termin tego
wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu
do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli
najemcy.
Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu
terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal
najpóźniej w dniu upływu tego terminu.
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Powyższej regulacji nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
1. na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie później niż na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli
lokator:
-pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
-jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela
pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z
dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go
na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego
terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
-wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej
zgody właściciela, lub
-używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;
2. któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie
może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
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Wstrzymanie wykonania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego – art. 15
zzu ustawy o COVID-19
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem
orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
tj. w wydanych na żądanie osoby dotkniętej przemocą, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie,
swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne
zamieszkiwanie.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP – art. 15z1 ustawy o COVID-19
W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. na
podstawie wizy) jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu
legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia
następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który obowiązywał jako ostatni.
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Ważność karty pobytu – art. 15z2 ustawy o COVID-19
Ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W takim przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.

Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca – art. 15z3 ustawy o COVID-19
Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego, ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.
W takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.
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Decyzja o przedłużeniu pobytu repatrianta – art. 15z4 ustawy o COVID-19
Jeżeli:
• w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych
u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w terminie
określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, o której mowa w art. 3c ust. 3 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. w sytuacji w której Pełnomocnik, na uzasadniony wniosek
repatrianta, może wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejne 90 dni, w szczególności w
przypadku gdy repatriant obowiązany do opuszczenia ośrodka nie podjął pracy zarobkowej z przyczyn od
siebie niezależnych lub nie posiada nowego miejsca zamieszkania
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o
przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
Ważność wiz – art. 15zd ustawy o COVID-19
Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na
podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.
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Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności
tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
W takim przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.
Termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP – art. 15zzza ustawy o COVID-19
Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299
ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zgodnie z którym cudzoziemiec jest obowiązany opuścić
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja:
a) o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt
czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o
umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy,
zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b) o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o
udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia
mu ochrony międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
lub
c) o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
- stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - od dnia, w którym
decyzja została cudzoziemcowi doręczona;
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2.

7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny nieprzekazania go do państwa trzeciego o których mowa w art. 31
ust. 1 tj. ze względu na stan zdrowia

wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z
COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.
Termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca – art. 15zzzb ustawy o COVID-19
Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczony od dnia doręczenia
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do
upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Ważność dokumentów dotyczących kierowania pojazdami – art. 15 zzzw ustawy o COVID-19
W przypadku gdy ważność:
1. prawa jazdy,
2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
4. świadectwa kierowcy,
5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
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6. legitymacji egzaminatora,
7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
8. uprawnień do kierowania pojazdami,
9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
albo ukończenie szkolenia okresowego
– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych
dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Termin badania technicznego pojazdu – art. 15zzzx ustawy o COVID-19
Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej
kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od
dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na
badanie techniczne.

AS Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Siemaszko – Baron
tel. 609-806-556 lub 512-991-371
e-mail: aleksandra.siemaszko@adwokat-siemaszkobaron.pl

Ważność czasowej rejestracji pojazdu – art. 85 Tarczy 2.0
Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia wywozu pojazdu za
granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu
pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz wydane podczas tej
rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.
Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom dopuszczającym pojazd
do ruchu, które zostały określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Przedłużenie terminów dotyczących zarejestrowania pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu
pojazdu – art. 31i ustawy o COVID-19
W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni termin określony w art. 71 ust.
7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem,
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, oraz termin określony w art.
78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest
obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
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Bieg terminów procesowych i sądowych – art. 15 zzs ustawy o COVID-19
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
procesowych i sądowych w:
1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2. postępowaniach egzekucyjnych,
3. postępowaniach karnych,
4. postępowaniach karnych skarbowych,
5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6. postępowaniach administracyjnych,
7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa
8. kontrolach celno-skarbowych,
9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych
10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w postępowaniach i kontrolach
są skuteczne.
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Bieg terminu:
1. na milczące załatwienie sprawy,
2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo
innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania
czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3. na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji
indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego – art. 15zzk ustawy o COVID-19
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne
należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres,
na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.
W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego
lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
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Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu
administracyjnego – art. 15zzr ustawy o COVID-19

terminów

przewidzianych

przepisami

prawa

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3. przedawnienia,
4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności,
a także popadnięcie w opóźnienie,
5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru
czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te
podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z
przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności,
jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt,
poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim
przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.
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Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo
zawieszenia biegu terminów są skuteczne.
W okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów nie biegnie przedawnienie karalności czynu
oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w
sprawach o wykroczenia.
Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 15 zzra ustawy o COVID-19
Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu
COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, zgodnie z którym dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie
trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o
ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na
nowo.
Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
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Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności – art. 14c ustawy o COVID-19
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd
penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji
właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV2.
Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, o którym mowa powyżej, jeżeli w jego ocenie udzielenie
przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. Sąd udziela przerwy na
czas oznaczony. Okres przerwy może być przedłużany na wniosek dyrektora zakładu karnego na dalszy czas
oznaczony. Okres przerwy może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
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Wykonywanie kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie skazanego w odpowiednim zakładzie
leczniczym – art. 14d ustawy o COVID-19
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli
skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na podstawie art. 14c, a
ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego innej osoby nie jest możliwe w ramach
działań podejmowanych w zakładzie karnym, dyrektor zakładu karnego może złożyć do sądu penitencjarnego
wniosek, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o wykonywanie kary w postaci
umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym.

Usługa pocztowa – art. 15zzu1 - 15 zzu10 ustawy o COVID-19, art. 97 Tarczy 2.0
Do dnia 30 września 2020 r. doręczenie przesyłki poleconej oraz przesyłki za pokwitowaniem przez operatora
pocztowego może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to
zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia
w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. Datą doręczenia przesyłki jest data
zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku
zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.
Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi e-doręczenia, ma moc równą mocy dokumentu w
postaci papierowej, z którego został przekształcony.
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Możliwości elektronicznego doręczenia nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i
Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych
stanów operator pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć
adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów. W okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów, operator pocztowy
wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została zwrócona nadawcy. Nie dotyczy to przesyłek
wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika
sądowego.
Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego których
termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru
przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia
tych stanów. Nie dotyczy to m.in. przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i
inne organy ścigania oraz komornika sądowego.
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