
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komentarz 
do Pakietu Ustaw 

Tarczy Antykryzysowej 
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Omówienie projektu 
tarczy antykryzysowej 

ALERT PRAWNY COVID-19  

Szanowni Państwo,  

oddajemy do Państwa dyspozycji komentarz naszych ekspertów do pakietu ustaw tzw. Tarczy 

Antykryzysowej. Mamy nadzieję, że opracowanie to, choć nie będące poradą czy rekomendacją do 

podejmowania konkretnych kroków, okaże się pomocne w działaniach minimalizujących skutki 

bezprecedensowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.  

Cały nasz 50-cio osobowy Zespól jest nieprzerwanie do Waszej dyspozycji.  

 

Życzymy zdrowia oraz wytrwałości 

Zespół Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy  

ALERT PRAWNY COVID-19  

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 
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1. KWESTIE KORPORACYJNE 

 

USTAWA z dnia 31.03.2020  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Lp. Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

(od-do) 

KWESTIE KORPORACYJNE 

1.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

6)     w art. 388: 

a)     po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 

„Zdalne” podejmowanie 

uchwał rad nadzorczych 

spółek akcyjnych.  

Omawiając nowelizacje Kodeksu spółek handlowych 

(„KSH”) w zakresie możliwości podejmowania uchwał 

organów spółek bez konieczności fizycznej obecności na 

posiedzeniu, należy zacząć od regulacji, dotyczącej rad 

nadzorczych spółek akcyjnych, ze względu na to, że 

możliwość „zdalnego” podejmowania uchwał była już 

wcześniej przewidziana i uległa tylko modyfikacji.  

od 31.03.2020   

bezterminowo 

Piotr Bieniek 
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
608 699 492 
p.bieniek@ostrowski-legal.net    

KWESTIE KORPORACYJNE ALERT PRAWNY COVID-19  
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„§ 11. W posiedzeniu rady nadzorczej można 

uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że statut spółki stanowi inaczej; przepis art. 

4065 § 3 stosuje się odpowiednio.”, 

b)     § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki 

stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§ 3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co 

najmniej połowa członków rady wzięła udział w 

podejmowaniu uchwały. Statut spółki może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące 

podejmowania uchwał w trybie określonym w 

zdaniu pierwszym.”, 

c)     uchyla się § 4; 

TREŚĆ DOTYCHCZASOWA: 

Art. 388  

§ 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali 

zaproszeni. Statut może przewidywać surowsze 

wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 

W stosunku do pierwotnej treści art. 388 KSH przede 

wszystkim odwrócono samą zasadę dopuszczalności 

podejmowania uchwał „zdalnie”. Do tej pory możliwość 

taka musiała być wprost przewidziana w statucie. Po 

nowelizacji – możliwość taka jest powszechnie 

dopuszczona, a statut może ją co najwyżej wyłączyć lub 

ograniczyć.  

Pod tym względem problemem mogą być statuty, 

w których przepisano obecną treść art. 388, wraz 

z uchylanym nowelizacją § 4 (o czym niżej). Wówczas, ze 

względu na treść statutu, niedopuszczalne będzie podjęcie 

uchwał, w sprawach, określonych w § 4, pomimo, że z KSH 

te ograniczenia usunięto.  

Znowelizowany art. 388 KSH przewiduje cztery możliwości 

działania bez fizycznej obecności na posiedzeniu (przy czym 

trzy ostatnie były już uregulowane wcześniej):  

1) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie rady uczestniczą w nim przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość; 

2) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie rady oddają swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka rady (tj. inny członek 

rady (X) składa na posiedzeniu pismo danego członka 

rady (Y), obejmujące jego oświadczenie, że w 

odniesieniu do wskazanej uchwały głosuje on w 

określony sposób („za”, „przeciw”, wstrzymuje się); 

3) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, w trybie pisemnym (tj. członkowie rady 

podpisują treść uchwały na fizycznym dokumencie; tu 

możliwe dwa rozwiązania techniczne: (a) projekt 

uchwały jest kierowany jednocześnie do wszystkich 

członków rady, z których każdy indywidualnie 

podpisuje i odsyła swój egzemplarz – uchwałę stanowi 

zbiór podpisanych przez poszczególnych członków 



§ 2. Statut może przewidywać, że członkowie rady 

nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 

uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

rady nadzorczej. 

§ 3. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy statut tak 

stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie rady zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały. 

§ 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 

2 i § 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania 

członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 

czynnościach tych osób. 

 

 

egzemplarzy, albo (b) dokument, obejmujący treść 

uchwały, jest sporządzany w jednym egzemplarzu 

i kierowany kolejno do poszczególnych członków rady, 

którzy uzupełniają na nim swój podpis i odsyłają dalej 

(klasyczny tryb obiegowy, bardziej czasochłonny od 

pierwszego z wymienionych); 

4) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, a członkowie rady porozumiewają się 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość i w ten sposób 

prowadzą dyskusję oraz oddają głosy.  

 

Dotychczasowy warunek ważności uchwały 

podejmowanej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość – powiadomienie wszyscy członkowie rady 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, został 

uzupełniony o dodatkowy -  aby co najmniej połowa 

członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.  

 

Niezrozumiałym jest odesłanie do art. 4065 § 3 KSH, 

odnoszącego się do walnych zgromadzeń, i to tylko 

w zakresie uczestnictwa „zdalnego” części członków rady 

w „fizycznym” posiedzeniu.  

Art. 4065 § 3 KSH (po nowelizacji) statuuje obowiązek 

określenia przez radę nadzorczą, w formie regulaminu, 

szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu (a 

w tym przypadku – w posiedzeniu rady) przy 

wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Przy tym wymóg taki nie jest powtórzony (i nie było go w 

pierwotnej regulacji) w stosunku do pozostałych form 

podejmowania uchwał „na odległość”, w szczególności 

podejmowania uchwał wyłącznie przy wykorzystaniu 



środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość.  

Innymi słowy – w świetle znowelizowanego art. 388 KSH 

można podjąć uchwałę wyłącznie przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość bez odrębnego regulaminu, ale żeby choć jeden 

z członków rady mógł uczestniczyć w odbywającym się 

fizycznie posiedzeniu przy użyciu takich środków, 

konieczny jest regulamin.   

   

Istotnym novum jest uchylenie § 4 art. 388, wskazującego 

dotychczas przypadki, kiedy podejmowanie 

uchwał/oddanie głosu bez fizycznej obecności na 

posiedzeniu było niedopuszczalne. Pomimo braku 

uregulowania w KSH kwestii ewentualnej tajności 

głosowania przy podejmowaniu uchwał rady, powszechnie 

przyjmowano, że w sprawach, wymienionych w § 4, 

uchwały powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym 

i dlatego zostały wyłączone z możliwości głosowania 

„zdalnego”, gdzie treść głosu z założenia musiałaby być 

ujawniona. Omawianą nowelizacją uchylono te 

ograniczenia. Tym samym obecnie w trybach „zdalnych” 

mogą być podejmowane również uchwały w sprawach: 

wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 

nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i 

zawieszania w czynnościach tych osób. 

 

Podejmowanie uchwał bez fizycznego posiedzenia nie 

zwalnia z obowiązku sporządzenia protokołu (art. 391 §2 

KSH), do którego stosuje się odpowiednio przepisy 

o protokołach zarządu.  

Nowelizacja nie wprowadziła w tym zakresie żadnych 

zmian, a więc stosując odpowiednio, ale literalnie, art. 376 

KSH:   



„Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Protokoły 

powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków rady, liczbę głosów oddanych na 

poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły 

podpisują obecni członkowie rady.” 

Uwzględniając możliwość podejmowania 

uchwał/głosowania bez fizycznej obecności na 

posiedzeniu, należałoby w protokole wskazać również 

przede wszystkim, tryb i sposób podjęcia uchwały. 

Wątpliwe jest natomiast, kto powinien ten protokół 

podpisać, jeżeli uchwała została podjęta bez fizycznej 

obecności, a więc nie było „obecnych” członków rady. 

Niestety, nowelizacja nie umożliwiła wprost odejścia od 

„papierowej” formy protokołu, aczkolwiek w związku 

z równoważnością formy elektronicznej formie pisemnej 

na gruncie prawa cywilnego, można rozważać 

sporządzenie protokołu w postaci pliku, opatrzonego 

podpisami elektronicznymi członków rady. 

 

Kwestia udokumentowania faktu podjęcia i treści uchwały 

będzie szczególnie istotna w przypadku uchwał, 

skutkujących koniecznością złożenia wniosku do KRS (np. 

powołanie/odwołanie członka zarządu).  

Zalecenia:  

Należy dokonać odpowiednich modyfikacji regulaminów 

rad nadzorczych, w celu doprecyzowania szczegółów, 

związanych z udziałem w posiedzeniu przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość oraz  podejmowaniem uchwał bez fizycznej 

obecności na posiedzeniu.  

2.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

„Zdalny” udział w walnych 

zgromadzeniach spółek 

akcyjnych. 

Również w tym zakresie nowelizacja jedynie modyfikuje 

już istniejącą regulację art. 4065  KSH. 

od 31.03.2020 

za wyjątkiem § 5 - 

7 – od 03.09.2020   



505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

7)     art. 4065 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4065 § 1. Udział w walnym zgromadzeniu 

można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki 

stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu 

w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

§ 2. Udział w walnym zgromadzeniu, o którym 

mowa w § 1 obejmuje w szczególności: 

1)    dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym 

wszystkich osób uczestniczących w walnym 

zgromadzeniu, w ramach której mogą one 

wypowiadać się w toku obrad walnego 

zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż 

miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 

2)     wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia. 

§ 3. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu 

szczegółowe zasady udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może 

określać wymogów i ograniczeń, które nie są 

niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy 

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej. 

§ 4. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie 

narusza to obowiązków informacyjnych 

określonych w przepisach o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów 

 

Obowiązkowa transmisja 

obrad walnych zgromadzeń 

spółek publicznych. 

Analogicznie jak przy uchwałach rad nadzorczych, 

odwrócono zasadę dopuszczalności udziału przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – jeżeli 

statut nie stanowi inaczej zamiast jeżeli statut dopuszcza.  

Jednocześnie przyjęto, że decyzję o zastosowaniu takiej 

możliwości w odniesieniu do konkretnego zgromadzenie 

podejmuje zwołujący je. Nie ma tu zatem automatyzmu, 

powodującego, że każdy akcjonariusz mógłby żądać 

umożliwienia mu udziału w zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Z katalogu form udziału przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej wyłączono transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym 

(pozostawiając ją jako odrębny i bezwzględny obowiązek 

spółek publicznych), aczkolwiek pozostawiono zwrot 

„w szczególności”, tym samym wyliczenie:  

1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym (tryb 

telekonferencji lub videokonferencji) oraz  

2) możliwości wykonywania prawa głosu przed lub w 

toku zgromadzenia, osobiście lub przez pełnomocnika,  

formalnie nie jest wyczerpujące i mogą być inne formy 

takiego udziału w zgromadzeniu.  

 

W świetle znowelizowanego § 3, praktyczne zastosowanie 

możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

uzależnione jest od przyjęcia przez radę nadzorczą 

regulaminu, określającego szczegółowe zasady udziału w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać 

wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do 

identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej. 

bezterminowo 

 



finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. 

§ 5. W przypadku wykonywania prawa głosu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi 

elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. 

§ 6. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później 

niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego 

zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub 

jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos 

został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, 

chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi 

wcześniej. 

§ 7. W przypadku gdy potwierdzenie, o którym 

mowa w § 6, otrzyma pośrednik, o którym mowa w 

art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 

r. poz. 89, 284 i 288) lub podmiot, o którym mowa 

w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie przekazuje 

on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej ustawy 

stosuje się odpowiednio.”. 

 

 

 

TREŚĆ DOTYCHCZASOWA: 

Art. 4065  

§ 1. Statut może dopuszczać udział w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, co obejmuje w 

szczególności: 

 

Należy też podkreślić, że w przypadku walnych 

zgromadzeń spółek akcyjnych obowiązuje wymóg ich 

notarialnego protokołowania. Niezależnie od możliwości 

„zdalnego” udziału akcjonariuszy, musi być zapewnione 

lokalnie „minimum techniczno-organizacyjne”, 

umożliwiające przeprowadzenie zgromadzenia i jego 

prawidłowe zaprotokołowanie.   

 

Postanowienia § 5 – 7 (będące odpowiednikami 

dotychczasowych § 4 – 6), pozostają, jak dotychczas, 

odroczone w czasie co do ich wejścia w życie - do 

3 września 2020.    

 

Zalecenia:  

Spółki, które zamierzają korzystać z możliwości udziału w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej, powinny niezwłocznie 

spowodować uchwalenie przez rady nadzorcze 

stosownych regulaminów, uwzględniających 

uwarunkowania organizacyjne i techniczne danej spółki. 



1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, 

w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia, 

przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 

walnego zgromadzenia; 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia. 

§ 2. W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w 

walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie 

wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do 

identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.  

§ 3. Transmisja obrad walnego zgromadzenia w 

czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków 

informacyjnych określonych w przepisach o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

§ 4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi 

elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.  

§ 5. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później 

niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego 

zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub 

jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos 

został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, 

chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.  



§ 6. W przypadku gdy potwierdzenie, o którym 

mowa w § 5, otrzyma pośrednik, o którym mowa w 

art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2286, z późn. zm.), lub podmiot, o którym 

mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie 

przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub 

jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej 

ustawy stosuje się odpowiednio.  

[§ 4 – 6 wchodzą w życie od 03.09.2020] 

3.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

5)    w art. 371 po § 3 dodaje się § 31–33 w brzmieniu: 

„§ 31. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć 

również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że statut spółki stanowi inaczej; przepis art. 

4065 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 32. Zarząd może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

§ 33. Członkowie zarządu mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka 

zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.”; 

 

 

„Zdalne” podejmowanie 

uchwał zarządów spółek 

akcyjnych. 

Dodane przepisy stanowią nową regulację KSH, aczkolwiek 

należy podkreślić, że w praktyce w statuach wielu spółek 

akcyjnych podobne regulacje, wzorowane na przepisach 

KSH o radzie nadzorczej, były już stosowane.  

W myśl nowelizacji art. 371 KSH, statut może „stanowić 

inaczej”, a więc wyłączyć lub ograniczyć dodane 

możliwości. 

 

Analogicznie jak znowelizowany art. 388 KSH dla rady 

nadzorczej, dodane przepisy art. 371 KSH przewidują 

cztery możliwości działania bez fizycznej obecności na 

posiedzeniu:  

1) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie zarządu uczestniczą w nim przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość; 

2) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie zarządu oddają swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka zarządu (tj. inny 

członek zarządu (X) składa na posiedzeniu pismo 

danego członka zarządu (Y), obejmujące jego 

oświadczenie, że w odniesieniu do wskazanej uchwały 

od 31.03.2020  
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głosuje on w określony sposób („za”, „przeciw”, 

wstrzymuje się); 

3) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, w trybie pisemnym (tj. członkowie 

zarządu podpisują treść uchwały na fizycznym 

dokumencie; tu możliwe dwa rozwiązania techniczne: 

(a) projekt uchwały jest kierowany jednocześnie do 

wszystkich członków zarządu, z których każdy 

indywidualnie podpisuje i odsyła swój egzemplarz – 

uchwałę stanowi zbiór podpisanych przez 

poszczególnych członków egzemplarzy, albo (b) 

dokument, obejmujący treść uchwały, jest 

sporządzany w jednym egzemplarzu i kierowany 

kolejno do poszczególnych członków zarządu, którzy 

uzupełniają na nim swój podpis i odsyłają dalej 

(klasyczny tryb obiegowy, bardziej czasochłonny od 

pierwszego z wymienionych); 

4) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, a członkowie zarządu porozumiewają się 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość i w ten sposób 

prowadzą dyskusję oraz oddają głosy.  

 

 Jak w przypadku rady nadzorczej, komentowane przepisy   

 budzą wątpliwości w zakresie:  

1) odpowiedniego stosowania art. 4065 § 3, czyli 

konieczności uchwalenia odpowiedniego 

regulaminu przez radę nadzorczą, i tylko 

w odniesieniu do posiedzeń „częściowo zdalnych”; 

2) formy i treści protokołów w przypadku 

podejmowania uchwał wyłącznie w trybie 

„zdalnym”.  

 

Zalecenia:  



Spółki, które zamierzają korzystać z możliwości udziału w 

posiedzeniu zarządu przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej, powinny niezwłocznie 

spowodować uchwalenie przez rady nadzorcze 

stosownych regulaminów, uwzględniających 

uwarunkowania organizacyjne i techniczne danej spółki.    

4.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)    w art. 208 po § 5 dodaje się § 51–53 w brzmieniu: 

„§ 51. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej. 

§ 52. Zarząd może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 53. Członkowie zarządu mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka 

zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”; 

„Zdalne” podejmowanie 

uchwał zarządów spółek 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Dodane przepisy stanowią nową regulację KSH. 

W myśl nowelizacji art. 208 KSH, umowa spółki może 

„stanowić inaczej”, a więc wyłączyć lub ograniczyć dodane 

możliwości. 

 

Jak w analogicznej regulacji, dotyczącej zarządów spółek 

akcyjnych, przewidziano cztery możliwości działania bez 

fizycznej obecności na posiedzeniu:  

1) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie zarządu uczestniczą w nim przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość; 

2) posiedzenie odbywa się „fizycznie” ale niektórzy 

członkowie zarządu oddają swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka zarządu (tj. inny 

członek zarządu (X) składa na posiedzeniu pismo 

danego członka zarządu (Y), obejmujące jego 

oświadczenie, że w odniesieniu do wskazanej uchwały 

głosuje on w określony sposób („za”, „przeciw”, 

wstrzymuje się); 

3) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, w trybie pisemnym (tj. członkowie 

zarządu podpisują treść uchwały na fizycznym 

dokumencie; tu możliwe dwa rozwiązania techniczne: 

(a) projekt uchwały jest kierowany jednocześnie do 

wszystkich członków zarządu, z których każdy 

indywidualnie podpisuje i odsyła swój egzemplarz – 

uchwałę stanowi zbiór podpisanych przez 
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poszczególnych członków egzemplarzy, albo (b) 

dokument, obejmujący treść uchwały, jest 

sporządzany w jednym egzemplarzu i kierowany 

kolejno do poszczególnych członków zarządu, którzy 

uzupełniają na nim swój podpis i odsyłają dalej 

(klasyczny tryb obiegowy, bardziej czasochłonny od 

pierwszego z wymienionych); 

4) uchwała jest podejmowana bez odbycia „fizycznego” 

posiedzenia, a członkowie zarządu porozumiewają się 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość i w ten sposób 

prowadzą dyskusję oraz oddają głosy.  

 

W przeciwieństwie do regulacji, dotyczącej zarządów spółek 

akcyjnych, żadna z tych możliwości nie jest ograniczona 

uprzednim przyjęciem dodatkowego regulaminu.  

5.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

2) w art. 222: 

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 

„§ 11. W posiedzeniu rady nadzorczej można 

uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”, 

b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

„Zdalne” podejmowanie 

uchwał zarządów spółek 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

 

Regulacja analogiczna do omawianych wyżej rozwiązań, 

dotyczących rad nadzorczych spółek akcyjnych, przy czym 

nie ma obowiązku przyjęcia dodatkowego regulaminu, 

dotyczącego uczestnictwa w posiedzeniu rady przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość.  

 

 

od 31.03.2020 
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dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§ 4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała 

jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co 

najmniej połowa członków rady wzięła udział w 

podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące 

podejmowania uchwał w trybie określonym 

w zdaniu pierwszym.”, 

6.  Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

wprowadza się następujące zmiany: 

3) art. 2341 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2341 § 1. Udział w zgromadzeniu wspólników 

można wziąć także przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu 

wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

§ 2. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym 

mowa w § 1, obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym 

wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu 

wspólników, w ramach której mogą one 

wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia 

wspólników, przebywając w innym miejscu niż 

miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i 

„Zdalne” podejmowanie 

uchwał wspólników spółek 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Nowelizacja modyfikuje dotychczasowy art. 2341  KSH, 

mający za sobą krótką historię, bo wprowadzony od 

3 września 2019 roku, na wzór art. 4065 
 KSH, dotyczącego 

walnych zgromadzeń spółek akcyjnych i obowiązującego 

od roku 2009. 

 

Jak w przypadku spółek akcyjnych, nowelizacja przede 

wszystkim odwraca zasadę dopuszczalności udziału 

„zdalnego” w zgromadzeniu wspólników – o ile umowa 

spółki nie stanowi inaczej, zamiast o ile umowa spółki 

dopuszcza. 

 

W świetle znowelizowanego § 3 art. 2341, praktyczne 

zastosowanie możliwości udziału w zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

uzależnione jest od przyjęcia przez radę nadzorczą albo 

wspólników regulaminu, określającego szczegółowe 

zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, 
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2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia 

wspólników. 

§ 3. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, 

określą w formie regulaminu szczegółowe zasady 

udziału w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Regulamin nie może określać wymogów i 

ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji 

wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu 

może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia 

zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący 

bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie 

zgodę na treść tego regulaminu.”; 

4) w art. 238 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu 

wspólników następuje przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu 

należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie 

uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania 

się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu 

oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas 

uchwały bądź uchwał.”; 

 

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ ART. 2341 

Art. 2341   

§ 1. Umowa spółki może dopuszczać udział w 

zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w 

szczególności:  

1) transmisję obrad zgromadzenia wspólników w 

czasie rzeczywistym;  

które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników 

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Przy tym przyjęcie regulaminu przez wspólników nie 

wymaga odbycia „tradycyjnego” zgromadzenia i może być 

dokonane w formie pisemnej.  

 

Dodany w art. 238 § 3 ustanawia dodatkowe wymagania 

dla zawiadomienia o zgromadzeniu, w którym udział w 

zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. W zawiadomieniu 

należy zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w 

tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, 

wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia 

sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. 

 

Niezależnie od powyższego, należałoby jednak przyjąć, że 

dopuszczenie możliwości udziału w zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i 

rozszerzenie w takim przypadku treści zawiadomień  nie 

wyklucza, aby zgromadzenie w tym trybie odbyło się 

również bez formalnego zwołania, na podstawie art. 240 

KSH. Aby jednak było można mówić o skutecznym 

uczestniczeniu w zgromadzeniu, odbywającym się bez 

formalnego zwołania, kwestie, wymagane do 

zamieszczenia w zawiadomieniu o zgromadzeniu, powinny 

być ujęte w regulaminie, o którym mowa w §3.  

 

Uczestnictwo w zgromadzeniu w formule telekonferencji, 

czy videokonferencji, nie umożliwia głosowania tajnego, 

a  jednocześnie nie zmodyfikowano wymogów w tym 

zakresie. O ile więc dana spółka nie dysponuje 

zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi, 

umożliwiającymi zarówno dwustronną komunikację 

w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w 



2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, 

w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w 

toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając 

w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia 

wspólników;  

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia 

wspólników.  

§ 2. W przypadku gdy umowa spółki dopuszcza 

udział w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

udział wspólników w zgromadzeniu wspólników 

może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, 

które są niezbędne do identyfikacji wspólników i 

zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej.  

 

 

zgromadzeniu wspólników, jak i zdalne oddanie głosu 

tajnego, w obecnym stanie prawnym  zgromadzenie, 

obradujące w trybie art. 2341, nie będzie władne 

podejmować uchwał, wymagających tajności głosowania, 

w tym np. powoływać/odwoływać członków zarządu.  

Mając na względzie, że w większości małych, w tym 

rodzinnych, spółek z o.o. i tak głosowania tajne są fikcją (a 

nawet jeżeli są faktycznie przeprowadzane, to przy mało 

rozproszonej strukturze udziałów sposób głosowania 

wspólników może wynikać z liczby głosów za i przeciw), 

wskazana byłaby możliwość uchylenia tajności uchwałą 

albo wprowadzania jej tylko na żądanie. Niestety, takie 

rozwiązania nie zostały przewidziane.    

 

Zalecenia:  

Spółki, które zamierzają korzystać z możliwości udziału w 

zgromadzeniu wspólników przy wykorzystywaniu środków 

komunikacji elektronicznej, powinny niezwłocznie 

spowodować uchwalenie przez rady 

nadzorcze/wspólników stosownych regulaminów, 

uwzględniających uwarunkowania organizacyjne 

i techniczne danej spółki.    

7.  Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1)     w art. 35: 

a)     po § 4 dodaje się § 41–44 w brzmieniu: 

„§ 41. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu 

mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej 

albo zarządu, podając proponowany porządek 

obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie 

albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

Podejmowanie uchwał 

organów spółdzielni na 

piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków 

bezpośredniego 

porozumiewania się na 

odległość. 

Komentowany przepis wprowadza do Prawa 

spółdzielczego („PrSp”) możliwość podejmowania uchwał 

zarządów i rad nadzorczych spółdzielni nie tylko na 

„fizycznym” posiedzeniu, ale również na piśmie oraz przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość.  

Możliwe jest również podjęcie uchwały poprzez 

„mieszane” oddanie głosów we wszystkie przewidziane 

sposoby („fizycznie” na posiedzeniu, na piśmie, przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

od 31.03.2020   

bezterminowo 



§ 42. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo 

prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie 

zarządzi głosowania na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość na dzień 

przypadający w terminie tygodnia od dnia 

otrzymania żądania, wnioskodawca może 

samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę 

i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

§ 43. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli 

wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu organu albo 

głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Uchwała może być również wynikiem 

głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, 

częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

§44. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się 

członków organów uczestniczących przez oddanie 

głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, 

b)     § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń 

organów, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i § 3, oraz 

sposób i warunki podejmowania uchwał przez te 

organy określa statut lub przewidziane w nim 

regulaminy tych organów.”; 

2) w art. 46a dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”; 

Ze względu na odesłanie w zakresie „szczegółowego trybu 

zwoływania posiedzeń” oraz „sposobu i warunków 

podejmowania uchwał” do statutu lub regulaminów, 

powstaje wątpliwość, czy dopuszczalne jest podjęcie 

uchwał „zdalnie” wyłącznie na podstawie znowelizowanej 

ustawy, bez odpowiedniej modyfikacji  statutu 

spółdzielni/regulaminu danego organu oraz 

doprecyzowania „szczegółowych” kwestii z tym 

związanych. 

 

Regulacje te stosuje się odpowiednio w odniesieniu do:  

1) walnych zgromadzeń, wykonujących kompetencje rad 

nadzorczych (art. 46a § 1 PrSp), oraz 

2) zebrań grup członkowskich (art. 59 § 1 PrSp) 

Nie rozciągnięto ich natomiast na same walne 

zgromadzenia oraz zebrania przedstawicieli.  

 

Zalecenia:  

Spółdzielnie powinny odpowiednio zaktualizować 

regulaminy zarządów i rad nadzorczych, w celu 

doprecyzowania trybu zwoływania posiedzeń tych organów 

oraz sposobu i warunków podejmowania uchwał, celem 

dostosowania do możliwości podejmowania uchwał bez 

fizycznej obecności członków organu na posiedzeniu.  

 

 

 

 

 

 



3) w art. 59 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w 

brzmieniu: 

„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”. 

8.  Art. 98. 1. W odniesieniu do zgromadzeń 

wspólników zwołanych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zwołujący je może postanowić o 

umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o 

którym mowa w art. 2341 § 1 ustawy zmienianej w 

art. 27, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania 

o tym w trybie przewidzianym dla zwołania 

zgromadzenia wspólników i nie później niż na 4 dni 

przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników. 

2. W odniesieniu do walnych zgromadzeń 

zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, zwołujący je może postanowić o 

umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o 

którym mowa w art. 4065 § 1 ustawy zmienianej w 

art. 27, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania 

o tym w trybie przewidzianym dla zwołania walnego 

zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem 

odbycia walnego zgromadzenia. 

 

Art. 91. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – 

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) i 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 532) w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stosuje się również do posiedzeń 

odpowiednich organów zwołanych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Stosowanie nowych 

przepisów do już zwołanych 

zgromadzeń/posiedzeń.  

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników spółek z o.o. 

oraz walnych zgromadzeń spółek akcyjnych dopuszczono 

opcjonalne (wg decyzji zwołującego) stosowanie 

możliwości udziału „zdalnego” do zgromadzeń już 

zwołanych przed wejściem w życie ustawy.  

W odniesieniu do organów spółdzielni, stosowanie 

nowych przepisów następuje wprost z mocy ustawy.  

Mając jednak na względzie, że stosowanie nowych 

rozwiązań jest uzależnione w większości przypadków od 

uprzedniego uchwalenia odpowiednich regulaminów, 

walor praktyczny przepisów przejściowych wydaje się 

wątpliwy i ograniczony do tych zgromadzeń, które zostały 

wprawdzie już zwołane, ale z wyprzedzeniem istotnie 

większym od ustawowego minimum, umożliwiającym 

uprzednie przeprocedowanie działań przygotowawczych.     

od 31.03.2020 

Przepis 

epizodyczny 

9.  Art. 15zzw. W przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 

w drodze rozporządzenia, może określić inny termin 

Przedłużenie terminu na 

podjęcie uchwał w sprawie 

polityki wynagrodzeń 

członków zarządu i rady 

Według pierwotnej regulacji walne zgromadzenia spółek, 

których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu 

powinny podjąć uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń 

od 31.03.2020  

 

 



podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały 

w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i 

rady nadzorczej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

tego obowiązku. 

 

nadzorczej spółek 

publicznych. 

członków zarządu i rady nadzorczej do dnia 30 czerwca 

2020 r.  

Komentowany przepis umożliwia wydłużenie tego terminu 

w drodze rozporządzenia.  

Wg stanu na 31.03.2020 nie opublikowano takiego 

rozporządzenia ani jego projektu.  

 

 

Zalecenia:  

Zainteresowane podmioty powinny śledzić proces 

legislacyjny w odniesieniu do powyższego rozporządzenia 

wykonawczego.  

Upoważnienie na 

okres stanu 

zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii.  

 

10.  Art. 52. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1115, 1520, 1655, 1798 i 2088) w art. 195 wyrazy „6 

miesięcy” zastępuje się wyrazami „9 miesięcy”. 

[Art. 195. Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane 

do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 

wejścia w życie rozdziału 6 zgłaszają do Centralnego 

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje 

o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału.] 

Przedłużenie terminu na 

zgłoszenie istniejących 

spółek do Centralnego 

Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych (CRBR)   

Komentowany przepis przedłuża o 3 miesiące termin na 

zgłoszenie do CRBR beneficjentów rzeczywistych spółek, 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 

dniem 13 października 2019 roku.  

Pierwotnie termin ten upływał 13 kwietnia 2020 roku.  

Po zmianie – upłynie 13 lipca 2020 roku.  

Należy podkreślić, że zmiana nie dotyczy spółek, 

wpisywanych do KRS od 13 października 2019, które 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CRBR na bieżąco.  

Dla tych spółek nadal obowiązuje termin 7 dni roboczych 

od daty wpisu w KRS lub zaistnienia zmiany.  

 

Należy też wskazać, że odrębnie procedowany jest projekt 

zmian do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, który między innymi rozszerza 

obowiązek zgłoszenia do CRBR na kolejne kategorie 

podmiotów, w tym spółdzielnie, stowarzyszenia 

rejestrowe i fundacje.  

[projekt z 27.02.2020 

od 31.03.2020  



https://legislacja.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666

707#12666707 ] 

11.  Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego 

zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli 

lokali przypada w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie 

trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia 

odwołania tego stanu. 

 

Zmiana terminów 

ustawowych zwołania 

walnych zgromadzeń 

spółdzielni i zebrań 

właścicieli lokali 

Komentowany przepis przesuwa ustawowe terminy 

zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania 

właścicieli lokali.  

W odniesieniu do spółdzielni, ustawowy termin wynosi 6 

miesięcy „po upływie roku obrachunkowego”. Można 

mieć jednak wątpliwości co do relacji tego przepisu z art. 

15 zzh ust. 2 ustawy, przesuwającym „terminy posiedzeń 

organów zatwierdzających określone w przepisach 

szczególnych” stosownie do przedłużenia terminów na 

sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, 

które obecnie zostały przedłużone o 3 miesiące.  

 

Wydaje się, że komentowany przepis dotyczy również 

ustawowych terminów zwołania walnego zgromadzenia 

spółdzielni na żądanie (6 tygodni od wniesienia żądania).  

 

Coroczne zebranie właścicieli lokali powinno odbyć się 

ustawowo do końca pierwszego kwartału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666707#12666707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666707#12666707


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KWESTIE Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, BADANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ 

 

USTAWA z dnia 31.03.2020  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

KWESTIE Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, BADANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ 

Lp. Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

(od-do) 

12.  Art. 15zzh. 1. W przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

w drodze rozporządzenia, może określić inne 

terminy wypełniania obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 

Przedłużenie terminów m.in. 

na sporządzenie, 

zatwierdzenie i przekazanie 

do RDF/US sprawozdań 

finansowych.  

Komentowany przepis umożliwia przesunięcie terminów 

na wykonanie określonych obowiązków z zakresu 

przepisów o rachunkowości oraz o finansach publicznych, 

jak również związanych z nimi obowiązków 

publikacyjnych.  

31 marca 2020 

 

Przepis 

epizodyczny. 

 

Piotr Bieniek 
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
608 699 492 
p.bieniek@ostrowski-legal.net    

KWESTIE Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, BADANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ 

ALERT PRAWNY COVID-19  
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właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji, o których mowa w: 

1)     ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 

1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy, 

2)     ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy, 

3)     art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

prawidłowej realizacji tych obowiązków. 

2. W przypadku gdy terminy posiedzeń organów 

zatwierdzających określone w przepisach 

szczególnych przypadają przed terminem 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, 

posiedzenia organów zatwierdzających odbywają 

się w terminie określonym w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 1. 

Powołany przepis jest tylko podstawą do wydania 

rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów.  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 

2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań 

lub informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 

31 marca 2020 r. (poz. 570) i weszło w życie z tym dniem. 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf  

Rozporządzenie przedłuża m.in. terminy na sporządzenie i 

zatwierdzenie jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych (oraz sprawozdań z działalności, 

jeżeli wymagane) o 3 miesiące (w przypadku jednostek 

podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - 

o 2 miesiące). 

Powyższe powoduje automatyczne przesunięcie również 

terminu złożenia sprawozdań finansowych do 

Repozytorium Dokumentów Finansowych, który to termin 

(15 dni) jest liczony od daty ich zatwierdzenia. 

 

Tym samym, jeżeli rok obrotowy jest zgodny 

z kalendarzowym i skończył się 31 grudnia 2019 roku, to 

termin na sporządzenie sprawozdania finansowego 

upływa 30 czerwca 2020 (3+3 miesiące), a na jego 

zatwierdzenie – 30 września 2020 (6 + 3 miesiące). 

W przypadku roku obrotowego, innego niż kalendarzowy, 

przesunięcie terminów następuje odpowiednio.  

 

Rozporządzenie ma zastosowanie do terminów, 

odnoszących się do roku obrotowego, kończącego się 

między dniem 30 września 2019 r. a dniem 30 kwietnia 

2020 r., dotyczy więc również sprawozdań finansowych, 

Upoważnienie na 

okres stanu 

zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii.  

 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf


dla których termin sporządzenia upłynął przed 31 marca 

2020. 

 

Zgodnie z art. 15zzzh ust. 2 ustawy, automatycznym 

skutkiem przesunięcia terminów zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych na gruncie przepisów 

o rachunkowości jest przesunięcie terminów posiedzeń 

organów zatwierdzających, wynikających z przepisów 

szczególnych – na przykład Kodeksu spółek handlowych.  

Tym samym skutkiem przedłużenia terminu zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych o 3 miesiące jest przesunięcie o 

3 miesiące również terminów na odbycie zwyczajnego 

zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia spółki 

akcyjnej, które w związku z powyższym w 2020 roku 

powinny odbyć się w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego (a nie 6 jak dotychczas). 

13.  Art. 49. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2217 i 

2200) w art. 134 uchyla się ust. 1. 

[Art. 134. 1. Maksymalny czas nieprzerwanego 

trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 

537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę 

audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą 

firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci 

działającej w państwach Unii Europejskiej, do której 

należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 

lat.] 

Uchylenie limitu 5 lat 

nieprzerwanego trwania 

zleceń badań ustawowych 

przeprowadzanych przez tę 

samą firmę audytorską w 

jednostce zainteresowania 

publicznego.  

 

Komentowany przepis uchyla ograniczenie do 5 lat czasu 

nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, 

przeprowadzanych przez tę samą/powiązaną firmę 

audytorską w jednostkach zainteresowania publicznego.  

 

Należy jednak podkreślić, że uchylenie tego przepisu nie 

wpływa na obowiązywanie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję 

Komisji 2005/909/WE, który określa maksymalny czas 

trwania takich zleceń na 10 lat.  

 

od 31.03.2020  
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Agnieszka Bieniek 
radca prawny 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
533 242 084 
agnieszka.bieniek@ostrowski-legal.net 

mailto:a.zietek@ostrowski-legal.net
mailto:s.benc@ostrowski-legal.net
mailto:i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net
mailto:agnieszka.bieniek@ostrowski-legal.net


USTAWA z dnia 31.03.2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot 

regulacji 

Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

Art. 1 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 3  

Dotychczasową treść oznacza się jako 

ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio do funkcjonariuszy 

służb wymienionych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno – -Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin.” 

Praca  

zdalna 
 

Z uwagi na to, że funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej nie są zatrudnieni na umowę o pracę, 

to wcześniejsza regulacja art. 3 ich nie obejmowała. Z uwagi na dodanie ust. 

2 rozszerzono możliwość wykonywania pracy zdalnej na ww. funkcjonariuszy 

poszczególnych służb i organów. 

  

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepis 

art. 3 traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy 

(8.03.2020 r.). Choć art. 36 został znowelizowany, to w powyższym zakresie 

się nie zmienił. 

 

Zalecenia 

Podmioty uprawnione do polecenia swoim pracownikom/funkcjonariuszom 

pracy zdalnej muszą pamiętać, że to polecenie obecnie jest możliwe na 180 

dni licząc od dnia 8 marca 2020 r.  

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia 

  

traci moc po 

upływie 180 dni 

od dnia wejścia w 

życie ustawy z 

dnia 2 marca 

2020 r. (tj. licząc 

od dnia 

8.03.2020 r.) 

Art. 4. 

1. W przypadku zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których 

uczęszcza dziecko albo niemożności 

sprawowania opieki przez nianię lub 

dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19, ubezpieczonemu 

Dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy;  

Zasiłek opiekuńczy 

Nowe brzmienie art. 4 przewiduje, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie 

przysługiwał ubezpieczonemu w ZUS, nie tylko z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w sytuacji 

zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, ale także w przypadku 

opieki nad:  

1) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 

wchodzi w życie z 

dniem 

ogłoszenia,  

z tymże art. 1 pkt 

3 lit. a-c  

wprowadzający   

art. 4 ust. 1-3 

z mocą od dnia  



zwolnionemu od wykonywania pracy 

z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

1)dzieckiem, o którym mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 60), 

2)dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 

18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

– przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni. 

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, 

ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, ośrodka wsparcia, 

warsztatu terapii zajęciowej lub innej 

placówki pobytu dziennego o 

podobnym charakterze z powodu 

COVID-19, do których uczęszcza 

dorosła osoba niepełnosprawna, 

ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dorosłą 

osobą niepełnosprawną, przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 

okres nie dłuższy niż 14 dni. 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego – w przypadku zamknięcia placówki albo niemożności 

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-

19; 

2) dorosłą osobą niepełnosprawną, która uczęszcza do szkoły, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii 

zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z 

powodu – w przypadku zamknięcia placówki, do której taka osoba 

uczęszcza. 

 

Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania zasiłku opiekuńczego przez 

osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz 

16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24) w przypadku zamknięcia 

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których 

uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię 

lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 i w konsekwencji konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem do ukończenia 8 lat; 

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo  

3) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 174) 

Art. 7 

1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega 

z mocy ustawy: 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha 

przeliczeniowego lub dział specjalny; 

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli ten rolnik lub domownik 

nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego 

26.03.2020 r. 

 

Art. 4 traci moc 

po upływie 180 

dni od dnia 

wejścia w życie 

ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. (tj. 

licząc od dnia 

8.03.2020 r.) 

 



2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

przyznawany jest w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, i nie 

wlicza się do okresu, o którym mowa 

w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres 

pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego, zasiłek, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie 

przysługuje. 

3. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określić dłuższy 

okres pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego niż wskazany w 

ust. 1 i 1a lub, biorąc pod uwagę 

okres na jaki zostały zamknięte 

żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, 

szkoły, placówki pobytu dziennego 

oraz inne placówki lub okres 

niemożności sprawowania opieki 

przez nianie lub opiekunów 

dziennych. 

 

Art. 4a.  

1. W przypadku zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których 

uczęszcza dziecko albo niemożności 

sprawowania opieki przez nianię lub 

dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19, osobie, o której mowa w 

art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 174), 

prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń 

z ubezpieczeń społecznych. 

2.Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek 

obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi 

stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem 

przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 16 

1.Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy: 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha 

przeliczeniowego lub dział specjalny; 

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1; 

3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna 

współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka. 

2.Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 

1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, 

chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek 

o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; 

2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia 

działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty 

z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 

przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy; 

3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę 

okresową; 

4) 3a) osobę pobierającą rodzicielskie świadczenie uzupełniające, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 



przysługuje zasiłek opiekuńczy z 

powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem, o którym mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa; 

2) dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 

18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w ust. 1, przysługuje przez 

okres nie dłuższy niż 14 dni. 

3. Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień 

wynosi 1/30 kwoty emerytury 

podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 

7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

4. Do przyznawania i wypłaty zasiłku 

opiekuńczego, o którym mowa w ust. 

1, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa. 

5. Zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w ust. 1, finansowany jest z 

budżetu państwa za pośrednictwem 

świadczeniu uzupełniającym – do uzyskania 25-letniego okresu 

ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2; 

5) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i  zaprzestała 

prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w 

związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego 

zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28listopada 2003r. 

oświadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez 

okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego 

okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 

1 pkt 2. 

 

Bez zmian pozostaje okres zasiłkowy – jego limit wynosi 14 dni.   

 

Ustawa przewiduje, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-

19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuńczego.  

 

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania niewykorzystanego dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzekroczenia 14-dniowego limitu, 

który przysługiwał na podstawie dotychczasowych przepisów.  

 

Ustawa przewiduje możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

przez osoby ubezpieczone w ZUS od 26 marca 2020 r. – art. 101 pkt. 2 lit. h 

ustawy zmieniającej przewiduje, iż przepisy zmieniające w tym zakresie mają 

moc obowiązującą od 26 marca 2020 r.  

 

Zalecenia 

Przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku opiekuńczego jest 

zależne od złożenia odpowiedniego wniosku - osoby uprawnione do zasiłku 

powinny zatem złożyć stosowne wnioski.  



Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

6. Do zasiłku opiekuńczego, o którym 

mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 29 

ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. 

b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.[2])). 

7. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określić dłuższy 

okres pobierania  zasiłku 

opiekuńczego niż wskazany w ust. 2, 

biorąc pod uwagę okres na jaki 

zostały zamknięte żłobki, kluby 

dziecięce, przedszkola, szkoły, 

placówki pobytu dziennego oraz inne 

placówki lub okres niemożności 

sprawowania opieki przez nianie lub 

opiekunów dziennych. 

 

Art. 80. 

Do osób, które na dzień wejścia w 

życie niniejszej ustawy nie skorzystały 

w całości z dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego, przepis art. 4 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych stosuje się 

w brzmieniu dotychczasowym.  

 

Art. 82. 



Do okresu, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, nie wlicza się 

dotychczas wykorzystanego okresu 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

na podstawie art. 4 ust. 1 tej ustawy 

w brzmieniu dotychczasowym.  

 

Art. 101. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia  :  

2) z tymże:  

h) art. 1 pkt 3 lit. a-c oraz art.  66  z 

mocą od dnia 26 marca 2020 r.  

Art. 12a. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, od dnia ogłoszenia danego 

stanu, zawiesza się wykonywanie 

obowiązków wynikających z 

przepisów: 

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 

4a w zakresie badań okresowych i § 5 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 

1040, 1043 i 1495); 

2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 

i 2493); 

Badania lekarskie 

zawieszenie 

obowiązywania 

przepisów + 

alternatywny 

lekarz 

Przewiduje się zawieszenie obowiązywania niektórych obowiązków w 

zakresie wykonywania badań lekarskich przez pracowników: 

 

Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

Art. 229 

1) § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. 

2) § 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się 

na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę – zawieszenie 

dotyczy tylko w badań okresowych. 

3) § 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia 

na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających 

jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie 

także: 

a) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, 

czynnikami lub pyłami; 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 

730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284, 400 i 462) w zakresie 

wykonywania okresowych badań 

lekarskich i badań psychologicznych. 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii 

albo po odwołaniu stanu epidemii, 

pracodawca i pracownik są 

obowiązani niezwłocznie podjąć 

wykonywanie zawieszonych 

obowiązków, o których mowa w ust. 

1, i wykonać je w okresie nie 

dłuższym niż 60 dni od dnia 

odwołania danego stanu. 

3. W przypadku braku dostępności do 

lekarza uprawnionego do 

przeprowadzenia badania 

wstępnego lub kontrolnego, badanie 

takie może przeprowadzić i wydać 

odpowiednie orzeczenie lekarskie 

inny lekarz. Orzeczenie lekarskie 

wydane przez innego lekarza traci 

moc po upływie 30 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii, 

albo od dnia odwołania stanu 

epidemii. Lekarz ten może 

przeprowadzić badanie i wydać 

orzeczenie lekarskie w trybie 

określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o 

b) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek 

o objęcie takimi badaniami. 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) 

Art. 39j 

1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim 

przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

Art. 39k 

1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom 

psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy. 

 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 710) 

Art. 22b 

7. W celu zachowania ważności świadectwa maszynisty, maszynista 

przechodzi okresowe badania lekarskie i psychologiczne oraz uzyskuje 

orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 22 pkt 1 oraz przechodzi szkolenia, a także okresowe sprawdziany wiedzy 

i umiejętności, w trybie i na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 21 pkt 4. 

 

Gdy sytuacja związana z pandemią wróci do normy – pracodawca i pracownik 

są zobowiązani niezwłocznie wykonać powyższe czynności, w okresie 

nie dłuższym niż 60 dni.  

 

Badania wstępne i kontrolne – może wykonywać inny lekarz niż specjalista 

medycyny pracy w przypadku jego braku. Wydane orzeczenie traci ważność 

30 dni po odwołaniu stanów związanych z epidemią.  

 



wykonywaniu zawodu lekarza 

i lekarza dentysty (Dz. U. z  z 2020 r. 

poz. 514 i 567). Do orzeczenia 

lekarskiego stosuje się odpowiednio 

art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 408, 730, 1590 i 1905). 

Orzeczenie lekarskie wydane przez 

innego lekarza włącza się do akt 

osobowych pracownika. 

Badanie takie może być wykonane za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w 

systemie teleinformatycznym. 

 

Komentowana zmiana może usprawnić proces odbywania przez 

pracowników badania wstępnego/kontrolnego oraz uzyskania stosownego 

orzeczenia, co umożliwi wykonywanie obowiązków pracowniczych, przy 

zachowaniu weryfikacji stanu zdrowia pracownika w sytuacji potencjalnego 

utrudnionego dostępu do lekarzy upoważnionych do realizacji ww. czynności 

– zapisy w tym zakresie powinny zostać skonsultowane z samorządem 

zawodowym lekarzy, dla ustalenia stanowiska środowiska lekarskiego, w celu 

oceny prognozowanej efektywności tej normy (tj. korzystania przez lekarzy z 

przyznanej w ww. trybie możliwości). 

  

W celu uniknięcia wątpliwości pracownik powinien mieć obowiązek 

poinformowania pracodawcy o wydaniu orzeczenia przez lekarza innego niż 

uprawniony z uwagi na brak dostępności do lekarza uprawnionego lub 

informacja taka powinna wynikać z treści orzeczenia – dla 

ułatwienia/umożliwienia ustalenia terminu ważności orzeczenia. 

  

Ustawa nie precyzuje wymogów, jakie musi spełniać lekarz w celu możliwości 

skorzystania z uprawnienia objętego przepisem – nie ustalono, czy możliwość 

przeprowadzenia badania wstępnego/kontrolnego i wydania orzeczenia 

przysługuje każdemu lekarzowi, niezależnie od posiadania specjalizacji 

i rodzaju takiej specjalizacji – powoduje to powstanie wątpliwości co do tego, 

czy orzeczenie może być wydane przez lekarza nie posiadającego specjalizacji 

lub lekarza posiadającego wyłącznie jedną specjalizację (lub specjalizację 

spoza zakresu objętego badaniem). Projekt ustawy nie wskazuje, czy w tym 

zakresie ma miejsce wyłączenie stosowania przepisów o służbie medycyny 

pracy lub rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 



opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (lub jego części). Zgodnie z treścią 

art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej:  Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje 

umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, 

zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Jeżeli zakres tych czynności 

przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien się zwrócić do bardziej 

kompetentnego kolegi. Nie dotyczy to nagłych wypadków i ciężkich 

zachorowań, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego.   

Powyższa kwestia powinna zostać doprecyzowana.  

  

Zalecenia 

Monitorowanie końcowego terminu okresu ważności orzeczeń. 

  

Art. 15i. 

1. 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, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

ograniczeniu handlu w niedziele 

i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 466), 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.   

 

2. Zwolnienie z zakazu, o którym 

mowa w ust. 1, nie obowiązuje w 

niedziele, w które przypada święto.. 

 

Handel w niedziele Przepis wprowadza możliwość prowadzenia czynności związanych z handlem 

polegających na: 

1) rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby; 

2) powierzaniu pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich 

czynności. 

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane: 

3) podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz 

4) w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, 

za wyjątkiem niedziel przypadających w święto. 

 

Nadal w niedzielę nie można prowadzić handlu (a więc nie można prowadzić 

sprzedaży), a jedynie czynności związane z handlem. Czynności, jakie można 

przeprowadzać, w tym powierzyć pracownikowi lub zatrudnionemu, 

dotyczyć mogą tylko towarów pierwszej potrzeby i polegać mogą jedynie 

na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów oraz powierzaniu 

tych czynności. 

 

Ustawa nie precyzuje, czym są „produkty pierwszej potrzeby”. 

 

wchodzi w życie z 

dniem  

ogłoszenia  

 



Pod pojęciem „święta” należy rozumieć dni wolne od pracy na podstawie 

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 90), za wyjątkiem niedziel. 

 

Zalecenia 

W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia czynności związanych z 

handlem w niedzielę zaleca się dokładne wskazanie pracownikom, jakich 

towarów mają dotyczyć ich czynności. Towary te muszą być towarami 

pierwszej potrzeby. 

Art. 15f. 

1. Młodociany W okresie czasowego 

ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty wprowadzonego na 

podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.) pracodawca zwalnia 

młodocianego pracownika 

odbywającego przygotowanie 

zawodowe z obowiązku świadczenia 

pracy.  

 

2. Pracodawca, z którym zawarta 

została umowa o refundację, o której 

mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 

1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 

278), w przypadku wypłaty 

młodocianemu pracownikowi, o 

którym mowa w ust. 1, 

wynagrodzenia za okres zwolnienia z 

obowiązku świadczenia pracy, w 

Zatrudnienie 

młodocianych 

W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych odbywających 

przygotowanie zawodowe należy zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy 

na czas czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty, jeżeli czasowe ograniczenie lub zawieszenie 

ich funkcjonowania nastąpiło na mocy rozporządzenia ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania. 

 

Pracodawca, z którym Ochotniczy Hufiec Pracy zawarł umowę o refundację 

zachowa prawo do refundacji, jeżeli wypłaci młodocianemu pracownikowi 

wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. 

 

Więcej informacji na temat refundacji znaleźć można na stronie Komendy 

Głównej Ochotniczych Hufców Pracy (https://ohp.pl/?page_id=71). 

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności 

pomocy de minimis. 

 

Zalecenia 

Zalecamy zweryfikowanie, czy zawarta została umowa o refundację z 

Ochotniczym Hufcem Pracy w celu skorzystania z prawa do refundacji. 

z mocą od dnia 

12.03.2020 r. 

https://ohp.pl/?page_id=71


całości lub w części, zachowuje 

prawo do refundacji. 

Art. 15g. 

1. Przedsiębiorca w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, u którego wystąpił 

spadek obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19 

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, 

na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

2. Przedsiębiorcy, o którym mowa 

w ust. 1, przysługują środki 

z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 

na opłacanie składek 

na ubezpieczenia społeczne 

pracowników należnych 

od pracodawcy na podstawie ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) 

od przyznanych świadczeń, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa 

w ust. 1, musi spełniać kryteria, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 

Regulacje dot. 

przyznania 

świadczeń na  

dofinansowanie 

wynagrodzeń 

objętych 

przestojem 

ekonomicznym 

albo obniżonym 

wymiarem czasu 

pracy 

Postępowanie o przyznanie pomocy jest wnioskowe – konieczne jest złożenie 

wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 

 

Wniosek o:  

1) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo (alternatywa rozłączna) 

2) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym 

wymiarem czasu pracy. 

 

Dodatkowe środki przysługują przedsiębiorcy na opłacanie składek 

na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy 

na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), od przyznanych świadczeń, 

o których mowa w art. 15 g ust. 1.  

 

Okres przysługiwania środków 

Świadczenie i środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających 

od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15g ust. 1. Rada Ministrów 

w drodze rozporządzenia może przedłużyć ten okres mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

oraz skutki nimi wywołane. 

 

Uprawniony podmiot  

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku 

Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292), u którego wystąpił spadek 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

Przez spadek obrotów gospodarczych 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, 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia, 

tj. 31 marca 2020 

roku    

traci moc po 

upływie 180 dni 

od dnia wejścia w 

życie ustawy 

niniejszej ustawy, 



i 3 ustawy z dnia 11 października 

2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 669), 

z zastrzeżeniem, że 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. 

4. Pracownikiem, o którym mowa 

w ust. 1, jest osoba fizyczna, 

która zgodnie z przepisami polskiego 

prawa pozostaje z pracodawcą 

w stosunku pracy. Przepis ust. 1 

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 ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się 

przepisy dotyczące zlecania, albo 

która wykonuje pracę zarobkową 

na podstawie innej niż stosunek pracy 

na rzecz pracodawcy będącego 

rolniczą spółdzielnią produkcyjną 

lub inną spółdzielnią zajmującą się 

produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu 

podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 

emerytalnemu i rentowemu, 

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 o 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 art. 15g 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. 

 

Kryteria przyznania 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) 

Art. 3 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 

1479, 1629, 1633 i 2212): 

1) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:  

a) zadłużony 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 albo  

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku 

o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający 

poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości 

w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 



z wyjątkiem pomocy domowej 

zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

5. Świadczenia, o których mowa 

w ust. 1, oraz środki, o których mowa 

w ust. 2, są wypłacane w okresach 

przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

11 października 2013 r. 

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy. 

6. Pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym 

pracodawca wypłaca 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, z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 6, 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. Dofinansowanie 

nie przysługuje do wynagrodzeń 

pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek, o którym 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz  z kopią wniosku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek 

lub o odroczenie płatności tych składek;  

2) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których 

mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 

z tym zastrzeżeniem, że 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. 

 

Pracownik w szerokim ujęciu:  

1) pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy; 

2) osoba zatrudniona na umowę o pracę nakładczą; 

3) osoba zatrudniona na umowę zlecenie albo inną umowę o świadczenie usług 

albo 

4) osoba, która wykonuje pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek 

pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną 

lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. 

 

Świadczenia i środki są wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego czasu pracy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669). 

 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) przestój ekonomiczny - okres niewykonywania pracy przez pracownika 

z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy; 

2) obniżony wymiar czasu pracy - obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu 

pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej 

niż do połowy wymiaru czasu pracy. 

 

Przestój ekonomiczny:  



mowa w ust. 1, 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. 

8. Przedsiębiorca, o którym mowa 

w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu 

pracy 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. 

9. Przez spadek obrotów 

gospodarczych 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 

1) wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50%, nie niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy; 

2) wynagrodzenie  jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

3) dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek, o którym mowa w art. 15g ust. 1, 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. 

 

Obniżony wymiar czasu pracy 

1) przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy 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 pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy 

jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w 

art. 15g ust. 8 (punktor powyżej), 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, o którym mowa w art. 15g ust. 1; 

3) dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 

których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym został złożony wniosek, o którym mowa w art. 15g ust. 1, 

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. 

 



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 o 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. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 8, 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 

Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) 

ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. 

wyniosło 5198,58 zł. 

 

Porozumienie  

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. 

Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u 

pracodawcy, albo 

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

263) – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe 

organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników 

zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna 

organizacja związkowa, albo 

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja 

związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów 

przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności 

wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem 

lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie 

to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 

pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach 

prawa pracy. 

 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  



przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego 

na dzień złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. Dofinansowanie 

nie przysługuje do wynagrodzeń 

pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, 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. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy 

w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy 

ustala się w porozumieniu. 

Porozumienie zawiera pracodawca 

oraz: 

1) organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu 

art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2631), z których każda zrzesza co 

najmniej 5% pracowników 

zatrudnionych u pracodawcy, albo 

2) organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 263) 

 

253 ust. 1 lub 2 

1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest zakładowa 

organizacja związkowa: 

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską 

ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 

8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub 

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową 

zatrudnionych u pracodawcy. 

2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, 

o których mowa w ust. 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową 

jest organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę 

zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. 

 

W porozumieniu określa się co najmniej: 

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym 

wymiarem czasu pracy; 

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 

 

Kopię porozumienia pracodawca przekazuje 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. 

 

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia 

warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających 



art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach 

zawodowych – jeżeli u pracodawcy 

nie działają reprezentatywne 

zakładowe organizacje związkowe 

zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u 

pracodawcy, albo 

3) zakładowa organizacja związkowa 

– jeżeli u pracodawcy działa jedna 

organizacja związkowa, albo 

4) przedstawiciele pracowników, 

wyłonieni w trybie przyjętym u 

danego pracodawcy – jeżeli u 

pracodawcy nie działa zakładowa 

organizacja związkowa; w przypadku 

trudności w przeprowadzeniu 

wyborów przedstawicieli 

pracowników z powodu COVID-19, 

w szczególności wywołanych 

nieobecnością pracowników, 

trwającym przestojem 

lub wykonywaniem przez część 

pracowników pracy zdalnej, 

porozumienie to może być zawarte 

z przedstawicielami pracowników 

wybranymi przez pracowników 

uprzednio dla innych celów 

przewidzianych w przepisach prawa 

pracy. 

12. Pracodawca przekazuje kopię 

porozumienia właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia porozumienia. w przypadku 

gdy pracownicy zatrudnieni u 

z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów 

o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 

 

Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustawy, 

oraz środków, o których mowa w ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem 

art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 669) 

 

Art. 7 

Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie przysługują 

pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył 

wymiar czasu pracy na podstawie art. 4, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru 

czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669) lub zasiłek 

z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).  

 

Art. 8 

1. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy 

o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa 

do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego 

przedsiębiorcy. 

2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące 

dokumenty: 

1) kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię 

decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a; 



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. 

13. w zakresie i przez czas określony 

w porozumieniu w sprawie określenia 

warunków i trybu wykonywania pracy 

w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy 

nie stosuje się warunków 

wynikających z układu 

ponadzakładowego oraz z układu 

zakładowego warunków umów 

o pracę i innych aktów stanowiących 

podstawę nawiązania stosunku pracy. 

14. w porozumieniu określa się co 

najmniej: 

1) grupy zawodowe objęte 

przestojem ekonomicznym 

lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

2) obniżony wymiar czasu pracy 

obowiązujący pracowników; 

3) okres, przez jaki obowiązują 

rozwiązania dotyczące przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy. 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu 

wykonywania pracy w okresie 

2) plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem 

o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu 

płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b 

albo ust. 1a pkt 3 lit. b; 

3) kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 i 2. 

4) (uchylony) 

3. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o: 

1) posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

2) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo ust. 1a pkt 2 w związku 

z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1;  

3) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe; 

4) niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 

albo ust. 1a pkt 3; 

5) nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników 

zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

6) liczbie zatrudnianych pracowników; 

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego 

dla prowadzonej działalności gospodarczej; 

8) rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat 

kalendarzowych; 

9) obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe; 

10) nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników 

uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest 

dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-



przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy 

nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

16. Świadczenia, o których mowa 

w ust. 1, oraz środki, o których mowa 

w ust. 2, przysługują przez łączny 

okres 3 miesięcy przypadających 

od daty złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. 

17. Do wypłaty i rozliczania 

świadczeń, o których mowa w ust. 1, 

oraz środków, o których mowa 

w ust. 2, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy, z wyjątkiem 

art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, 

oraz przepisy wykonawcze do tej 

ustawy. 

18. Przedsiębiorca, o którym mowa 

w ust. 1, może otrzymać pomoc 

z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych wyłącznie 

w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy 

w odniesieniu do tych samych 

pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat na rzecz 

ochrony miejsc pracy. 

19. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania skutkom 

gospodarczym COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres, 

o którym mowa w ust. 16, mając 

krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę 

wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników 

uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko 

od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała 

przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.  

5. w razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń 

marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku 

wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek 

o przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania. 

 

Art. 9 

1. Marszałek województwa w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca 

spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 albo 1a, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń 

występuje do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu wydatków na wypłatę 

świadczeń finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie 7 dni 

roboczych od dnia uzyskania limitu zawiera z przedsiębiorcą umowę 

o wypłatę świadczeń. w przypadku nieuzyskania limitu marszałek 

województwa w formie pisemnej odmawia przyznania świadczeń, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3. 

2. w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 albo 1a, marszałek województwa w terminie 

7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie 

świadczeń odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy 

o wypłatę świadczeń. 



na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane. 

20. Zadania organów administracji 

wynikające z ust. 1 realizują 

dyrektorzy wojewódzkich urzędów 

pracy. 

 

3. Przedsiębiorca składa marszałkowi województwa harmonogram 

miesięcznych wypłat świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, i ich wysokości, 

niezwłocznie po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń. 

4. Marszałek województwa składa dysponentowi Funduszu zapotrzebowanie 

na środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środki, 

o których mowa w art. 5 ust. 3. 

 

Art. 10 

Dysponent Funduszu przekazuje marszałkowi województwa, na podstawie 

umowy o wypłatę świadczeń zawartej między marszałkiem województwa 

a przedsiębiorcą oraz zapotrzebowań złożonych przez marszałka 

województwa, uwzględniających terminy wynikające z harmonogramu, 

o którym mowa w art. 9 ust. 3, środki Funduszu na:  

1) wypłatę pracownikom przedsiębiorcy świadczeń, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1;  

2) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych 

od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych 

od przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.  

 

Art. 11 

Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników 

uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, zwanego dalej 

,,wykazem'', składanego przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego dnia, 

za który świadczenie jest należne, do ostatniego dnia miesiąca, oraz co 

miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne, 

marszałek województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie 

z dołu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, 

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 9 ust. 3.  

 

Art. 12 

1. Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 

oraz wynagrodzenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, 

przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom po potrąceniu składek 



na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę. 

2. Przedsiębiorca po dokonaniu potrąceń ze świadczeń i wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 5, odprowadza należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy oraz zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Środki, o których mowa w art. 11, przekazane na wypłatę świadczeń 

na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie 

na rzecz osób, dla których zostały przekazane. 

 

Art. 13 

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał 

z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, 

nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 

pracownika:  

1) w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, oraz  

2) w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie 

lub okresach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 pkt 1 - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.  

 

Art. 14 

1. Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie marszałka 

województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość 

wypłacanych świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 

w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany do rozliczenia środków Funduszu 

na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. 



3. Marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy 

w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, 

wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania 

oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i w tym celu może żądać okazania 

wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych 

wyjaśnień.  

 

Art. 15 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa 

umowę o wypłatę świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych 

lub nie poddał się kontroli, o której mowa w art. 14 ust. 3, jest obowiązany 

do zwrotu na rachunek bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał 

środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami równymi stopie 

referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie 

Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 

i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6), naliczonymi od dnia 

następującego po dniu przekazania przez marszałka województwa środków 

na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na rachunek 

przedsiębiorcy. 

2. Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o wypłatę świadczeń 

polega na wykorzystaniu pomocy, o której mowa w art. 10, niezgodnie 

z przeznaczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu na rachunek 

bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał środki, kwoty pomocy 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami równymi stopie 

referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie 

Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 

i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania 

przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy na rachunek przedsiębiorcy. 

 

Art. 16 

Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy 

- dysponentowi Funduszu miesięczną informację dotyczącą wykorzystania 



środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

 

Wyłączenie  

Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 ustawy, może otrzymać pomoc 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie 

w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych 

pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony 

miejsc pracy. 

 

Zalecenia 

Konieczność zbadania czy dany przedsiębiorca może ze względów 

podmiotowych i przedmiotowych być zakwalifikowany do uzyskania 

dofinansowania.  

Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną.  

Złożenie wniosku do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

Zawarcie umowy.  

  

Art. 15x. 

1. 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 

Regulacje 

dotyczące 

przedsiębiorstw 

związanych 

z „infrastrukturą 

krytyczną” 

Jasność przepisu a jednocześnie jego ograniczony zakres podmiotowy 

i przedmiotowy nie wymagają szczegółowego opisania tej instytucji.  

 

Zakres podmiotowy:  

Podwykonawcy lub dostawcy tych podmiotów, którzy są kluczowi 

dla  zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej. 

 

Przez infrastrukturę krytyczną  należy rozumieć systemy oraz wchodzące 

w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 

budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa 

państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji 

i przedsiębiorców.  

 

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:  

1) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



funkcjonowania przedsiębiorstwa 

lub stacji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do 

pracodawców zatrudniających 

pracowników: 

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym 

działalność polegającą 

na zapewnieniu funkcjonowania 

systemów i obiektów infrastruktury 

krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 

lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 

i 374); 

2) w przedsiębiorstwie będącym 

podwykonawcą lub dostawcą, którzy 

nie są częścią infrastruktury 

krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale 

są kluczowi dla zachowania ciągłości 

działania infrastruktury krytycznej; 

3) zapewniających funkcjonowanie 

stacji paliw płynnych w rozumieniu 

art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

755, z późn. zm.[8])) oraz stacji gazu 

ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. 

poz. 284); 

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do 

którego wydano polecenie, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2. 

2) sieci teleinformatycznych; 

3) zaopatrzenia w wodę; 

4) transportowe; 

5) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 

chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji 

niebezpiecznych. 

 

 



3. w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1: 

1) pracodawca obowiązany jest 

zapewnić pracownikowi 

zakwaterowanie i wyżywienie 

niezbędne do realizacji przez 

pracownika jego obowiązków 

pracowniczych. Wartość świadczeń 

polegających na zakwaterowaniu 

i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do 

podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne; 

2) pracodawca odmawia udzielenia 

pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego, w tym urlopu, 

o którym mowa w art. 1672 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, urlopu bezpłatnego 

oraz innego urlopu, a także przesuwa 

termin takiego urlopu lub odwołuje 

pracownika z takiego urlopu, jeżeli 

został on już pracownikowi udzielony. 

 

Art. 15z.  

1. Jeżeli termin do złożenia wniosku 

o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 105 

ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

35) wypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

termin ten ulega przedłużeniu 

do upływu 30 dnia następującego po 

Zezwolenie na 

pobyt czasowy 

Przepis ma na celu przedłużenie terminu na złożenie wniosku o zezwolenie 

na pobyt czasowy. 

 

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii termin na złożenie wniosku 

o zezwolenie na pobyt czasowy mija 30-go dnia po odwołaniu jednego z tych 

stanów obowiązującego jako ostatni. 

Pobyt w okresie przedłużenia (od ostatniego dnia legalnego pobytu 

do 30-go dnia po odwołaniu jednego z tych stanów obowiązującego jako 

ostatni) uważany jest za legalny. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



dniu odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni. 

2. Pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 

biegu przedłużonego terminu, 

o którym mowa w ust. 1, uważa się za 

legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec 

złoży wniosek w tym terminie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio do terminów, o których 

mowa w art. 85 ust. 1, art. 139l ust. 1, 

art. 139t ust. 1, art. 202 ust. 1 

stosowanych do zezwoleń na pobyt 

stały oraz zezwoleń na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej i art. 300 ust. 2 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach. 

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 35) 

Art. 105 ust. 1 

Cudzoziemiec, z wyjątkami określonymi w art. 139l ust. 1 i art. 139t ust. 1, 

składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, 

nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 108 ust. 1 pkt 2 

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia 

na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych 

lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia 

wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy stanie się ostateczna. 

Art. 85 ust. 1  

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie 

wizy Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później niż w dniu upływu okresu 

jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy. 

Art. 139l ust. 1 

Jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia, 

o którym mowa w art. 139a ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu legalnego 

pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 139t ust. 1  

Jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym 

mowa w art. 139o ust. 1, cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego 

pobytu na tym terytorium.  

Art. 202 ust. 1 



Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 300 ust. 2 

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu 

bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście, 

nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium 

w ramach ruchu bezwizowego, i uzasadnia ten wniosek. 

 

Zalecenia 

Należy zweryfikować, czy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca 

przypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Jeżeli tak 

– po zakończeniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni, należy 

zweryfikować, czy cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt lub 

uzyskał inną podstawę legalnego pobytu. 

Art. 15zb. 

W przypadku odroczenia terminu 

płatności lub rozłożenia na raty, 

o którym mowa w art. 29 ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, 

dotyczącego 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, o której mowa 

w art. 29 ust. 4. 

Odroczenie 

terminu płatności 

lub rozłożenia na 

raty składek ZUS 

Przepis ten dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. 

Odroczenie następuje na wniosek złożony w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących 

po ich odwołaniu. 

W tym wypadku nie nalicza się opłaty prolongacyjnej. 

Brak jest dodatkowych przesłanek dla odroczenia terminu płatności składek 

(poza określonymi w art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 266) 

Art. 29 

1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących 

na uwzględnienie Zakład 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. 

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie 

należności na raty następuje w formie umowy. 

z mocą od dnia 

7.02. 2020 r. 



2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę 

począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, 

pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za 

zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja 

podatkowa. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę 

prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie - 

Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. 

Art. 15zc. 

1. 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 na 

podstawie odpowiednio przepisów 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 

27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 

1818 i 2473), ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 

Orzeczenia 

o niezdolności 

do pracy i do                     

samodzielnej 

egzystencji, 

orzeczenie o 

okolicznościach 

uzasadniających 

ustalenie 

uprawnień 

do świadczenia 

rehabilitacyjnego  

Orzeczenie o niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji: 

1) przedłużenie ważności orzeczenia, którego ważność upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 

okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu; 

2) przedłużenie ważności tylko w przypadku złożenia wniosku o ustalenie 

uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności 

tego orzeczenia; 

3) przedłużenie ważności przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu 

terminu jego ważności (a nie od zakończenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii); konieczność orzekania w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli te stany potrwają dłużej 

niż 3 miesiące; 

4) prawo do świadczeń ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w 

którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez 

konieczności wydania w tej sprawie decyzji (art. 15 zc ust. 3); 

5) wydłużenie terminu ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), 

legitymacji osoby represjonowanej, legitymacji emeryta-rencisty oraz 

emeryta-rencisty wojskowego, wydanej przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności – 

do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin 

ważności tego orzeczenia (art. 15zc ust. 4); 

6) jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia, okaże się, że w okresie, w 

którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia, przysługiwało prawo do 

tego świadczenia w wyższej wysokości, świadczenie przysługuje w 

z mocą od dnia 

8.03.2020 r. 



października 2002 r. o zaopatrzeniu z 

tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych 

w szczególnych okolicznościach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. 

poz. 2245), ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

276 ), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 

2020 r. poz. 203 i 252), ustawy z dnia 

2 września 1994 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach 

budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1373 oraz z 2019 r. poz. 752), ustawy 

z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 

poz. 1622, 2473 oraz 2020 r. poz 252), 

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 

odpowiednio podwyższonej wysokości od miesiąca, w którym powstało 

prawo do jego podwyższenia (art. 15zc ust. 7). 

 

Orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do 

świadczenia rehabilitacyjnego: 

1) przedłużenie ważności orzeczenia, którego ważność upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 

okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu; 

2) przedłużenie ważności przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu 

terminu jego ważności (a nie od zakończenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii); konieczność orzekania w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli te stany potrwają dłużej 

niż 3 miesiące; 

3) nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645) (świadczenie 

rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności 

do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy) takie orzeczenie może być 

ważne maksymalnie łącznie 12 miesięcy uwzględniając w tym czas sprzed 

stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz te okresy; 

4) w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na 

dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia; 

5) wpływ na możliwość stosowania przez pracodawców art. 53 Kodeksu pracy; 

6) odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie 

uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem 

terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane 

przed dniem wejścia w życie ustawy (art. 15zc ust. 5); 

7) zastosowanie do orzeczeń wojskowych komisji lekarskich (art. 15zc ust. 6). 

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy 

ważności orzeczeń mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane 



ważności, w przypadku złożenia 

wniosku o ustalenie uprawnień 

do świadczenia na dalszy okres przed 

upływem terminu ważności tego 

orzeczenia. 

2. 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, 

o którym mowa w art. 18 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, 

w przypadku złożenia wniosku 

o ustalenie uprawnień do świadczenia 

na dalszy okres, przed upływem 

terminu ważności tego orzeczenia. 

3. Prawo do świadczeń uzależnionych 

od stwierdzenia niezdolności do pracy 

lub niezdolności do samodzielnej 

(art. 15zc ust. 8) wówczas zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio 

(art. 15zc ust. 9). 



egzystencji ulega wydłużeniu 

do końca miesiąca kalendarzowego, 

w którym upłynie wydłużony zgodnie 

z ust. 1 termin ważności tego 

orzeczenia, bez konieczności wydania 

w tej sprawie decyzji. 

4. Na zasadach określonych w ust. 3 

wydłużeniu ulega również termin 

ważności książki inwalidy wojennego 

(wojskowego), legitymacji osoby 

represjonowanej, legitymacji 

emeryta-rencisty oraz emeryta-

rencisty wojskowego, wydanej przed 

dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, jeżeli w dokumencie tym 

określono termin jego ważności. 

5. Zasady określone w ust. 1–3 mają 

odpowiednie zastosowanie 

do orzeczeń, których termin ważności 

upłynął przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, jeśli wniosek 

o ustalenie uprawnień do świadczenia 

na dalszy okres został złożony przed 

upływem terminu ważności tego 

orzeczenia i nowe orzeczenie nie 

zostało wydane przed dniem wejścia 

w życie ustawy. 

6. Zasady określone w ust. 1, 3 i 5 

mają zastosowanie do orzeczeń 

wojskowych komisji lekarskich 

wydanych na podstawie art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin. 



7. Jeżeli w wyniku późniejszego 

wydania orzeczenia, o którym mowa 

w ust. 1, okaże się, że w okresie, 

w którym nastąpiło wydłużenie prawa 

do świadczenia zgodnie z ust. 3, 

przysługiwało prawo do tego 

świadczenia w wyższej wysokości, 

świadczenie przysługuje 

w odpowiednio podwyższonej 

wysokości od miesiąca, w którym 

powstało prawo do jego 

podwyższenia. 

8. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określać dłuższe 

okresy ważności orzeczeń, niż 

wskazane w ust. 1 i 2, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

9. w przypadku wydłużenia okresu 

w trybie ust. 8, przepisy ust. 3–7 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 15zd.  

1. 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 

Wiza krajowa W przypadku, gdy ostatni dzień pobytu przypada w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii następuje: 

1) przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej oraz 

okresu ważności tej wizy; 

2) przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt,  

do 30-go dnia następującego po odwołani stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii (w zależności który obowiązywał jako ostatni). 

W dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki 

wizowej, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu. 

Przedłużenie następuje z mocy prawa 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



dniu odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni. 

2. w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, w dokumencie podróży 

cudzoziemca nie umieszcza się nowej 

naklejki wizowej. 

3. 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. 

4. w przypadku, o którym mowa 

w ust. 3, nie wydaje się, ani nie 

wymienia się karty pobytu. 

Regulacja uzupełniająca art. 15z. 

 

Zalecenia 

Należy zweryfikować, czy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca 

przypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Jeżeli tak 

– po zakończeniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni, należy 

zweryfikować, czy cudzoziemiec uzyskał  podstawę legalnego pobytu. 

 

Art. 15zf.  

1. 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:  

Elastyczny czas 

pracy 

Kryterium dopuszczalności  

Spadek obrotów gospodarczych w wysokości procentowej ustalanej zgodnie 

z art. 15zf ust. 2, terminowe opłacanie zobowiązań należności 

publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r. z wyjątkami 

przewidzianymi w ust. 7. 

  

„Uelastycznienie” 

1) skrócenie odpoczynku dobowego (z 11h do 8h) i tygodniowego (z 35h do 

32h), ale pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w 

wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego 

wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku w okresie nie 

dłuższym niż 8 tygodni; 

wchodzi w życie 

z dniem 

ogłoszenia 



1) ograniczenie nieprzerwanego 

odpoczynku, o którym mowa w 

art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej 

niż 8 godzin, i nieprzerwanego 

odpoczynku, o którym mowa w 

art. 133 § 1 tej ustawy, 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;  

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.  

2. Przez spadek obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w 

ust. 1, rozumie się spadek sprzedaży 

towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym:  

2) wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy do 12 godzin (bez 

względu na rodzaj i organizację pracy) w okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 12 miesięcy (bez względu na przyczyny obiektywne lub 

techniczne lub dotyczące organizacji pracy) w drodze porozumienia; 

3) mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę – w 

drodze porozumienia (w stosunku do art. 231a Kodeksu pracy rozszerzenie 

możliwości na wszystkich pracodawców, nie tylko nieobjętego układem 

zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników). 

  

Porozumienie w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego i mniej 

korzystnych warunków zatrudnienia zawiera się z odpowiednimi 

organizacjami związkowymi (ust. 4 pkt 1 – 3) lub z przedstawicielami 

pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy, a jeśli nie 

będzie można przeprowadzić takich wyborów to z przedstawicielami 

uprzednio wybranymi do innych celów. Pracodawca nie może samodzielnie 

ustalić powyższych warunków pod żadnymi względami. Nie ma 2 

tygodniowego oczekiwania na wejście w życie ustaleń zawartych w 

porozumieniu. 

  

Kopię porozumienie przekazuje się Okręgowemu Inspektorowi Pracy w ciągu 

5 dni od dnia zawarcia porozumienia. 

  

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się 

wynikających zponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z 

zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych 

aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 

  

Można skorzystać z narzędzi w przypadku zalegania w płatności zobowiązań 

publicznoprawnych w przypadku pozytywnej decyzji US lub umowy z ZUS-em 

(art. 15zf ust.7) albo gdy stan zalegania powstał w okresie spadku obrotów w 

zw. z wystąpieniem COVID‑19. 

 

 



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.  

Zalecenie 

1) Konieczność wyłonienia przedstawicieli pracowników, jeśli u przedsiębiorcy 

nie działają organizacje związkowe, a jeśli nie ma możliwości wyłonienia 

nowych przedstawicieli pracowników, to czy w przedsiębiorstwie 

funkcjonują przedstawiciele pracowników wybrani do innych celów i czy są 

w odpowiedniej liczbie. 

2) Konieczność sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca jest ze względów 

przedmiotowych (odpowiedni spadek obrotów i nie zaleganie z 

należnościami publicznoprawnymi) uprawniony do zawarcia porozumienia 

3) Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną.   

4) Przekazanie kopii porozumienia właściwemu Okręgowemu Inspektorowi 

Pracy w ciągu 5 dni od zawarcia porozumienia. 

 

 



3. W przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, w zakresie odpoczynku, o 

którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, pracownikowi przysługuje 

równoważny okres odpoczynku w 

wymiarze różnicy między 11 

godzinami a liczbą godzin krótszego 

wykorzystanego przez pracownika 

okresu odpoczynku. Równoważnego 

okresu odpoczynku pracodawca 

udziela pracownikowi w okresie nie 

dłuższym niż 8 tygodni.  

4. Porozumienie, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, a także porozumienie, o 

którym mowa w pkt 3, zawiera 

pracodawca oraz:  

1) organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu 

art. 25(3) ust. 1 lub ust. 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, z których każda zrzesza 

co najmniej 5% pracowników 

zatrudnionych u pracodawcy, albo   

2) organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu 

art. 25(3) ust. 1 lub ust. 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych – jeżeli u pracodawcy 

nie działają reprezentatywne 

zakładowe organizacje związkowe 

zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u 

pracodawcy, albo  



3) zakładowa organizacja związkowa 

– jeżeli u pracodawcy działa jedna 

organizacja związkowa, albo   

4) przedstawiciele pracowników, 

wyłonieni w trybie przyjętym u 

danego pracodawcy   

– jeżeli u pracodawcy nie działa 

zakładowa organizacja związkowa; w 

przypadku trudności w 

przeprowadzeniu wyborów 

przedstawicieli pracowników z 

powodu COVID-19, w szczególności 

wywołanych nieobecnością 

pracowników, trwającym przestojem 

lub wykonywaniem przez część 

pracowników pracy zdalnej, 

porozumienie to może być zawarte z 

przedstawicielami pracowników 

wybranymi przez pracowników 

uprzednio dla innych celów 

przewidzianych w przepisach prawa 

pracy.  

5. 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 

wprowadzenia systemu 

równoważnego czasu pracy lub o 



stosowaniu mniej korzystnych 

warunków zatrudnienia pracowników 

niż wynikające z umów o pracę 

zawartych z tymi pracownikami, do 

rejestru ponadzakładowych układów 

pracy.  

6. 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.  

7. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie niezalegania w 

regulowaniu zobowiązań 

podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy, nie stosuje 

się do pracodawcy będącego 

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców w 

przypadku, gdy:  



1) zadłużony 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 albo   

2) zaleganie w regulowaniu składek 

na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Pracy 

powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, o którym mowa w 

ust. 1, a przedsiębiorca dołączył do 

wniosku o przyznanie świadczeń plan 

spłaty zadłużenia 

uprawdopodabniający poprawę 

kondycji finansowej przedsiębiorcy 

i pełną spłatę zaległości w 

regulowaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Pracy, 

wraz z kopią wniosku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o 

rozłożenie na raty należności z tytułu 

tych składek lub o odroczenie 

płatności tych składek. 

Art. 15zq. 

1. Osobie: 

1) prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą na 

Przestój 

ekonomiczny 

 

Zakres podmiotowy świadczenia postojowego (art. 15 zq ust. 1): 

1) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt.1); 

2) osoby na umowie cywilnoprawnej (pkt.2) 

- jeżeli nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.  

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców lub innych 

przepisów szczególnych, zwanej dalej 

„osobą prowadzącą pozarolniczą 

działalność gospodarczą”, 

2) wykonującej umowę agencyjną, 

umowę zlecenia, inną umowę 

o świadczenie usług, do której 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia albo 

umowę o dzieło, zwane dalej „umową 

cywilnoprawną” 

– przysługuje świadczenie postojowe, 

jeżeli nie podlega ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu. 

2. Świadczenie postojowe przysługuje 

osobom zamieszkującym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli są: 

1) obywatelami Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 

2) posiadającymi prawo pobytu 

lub prawo stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelami państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

 

Świadczenie postojowe przyznawane jest  (art. 15zq ust. 2): 

1) obywatelom polskim; 

2) posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu (dot. Obywateli UE, 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarski); 

3) cudzoziemcom – warunkiem legalny pobyt. 

 

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 (art. 15 

q ust. 3). 

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe 

przysługuje, jeżeli: (art. 15zq ust. 4) 

1) prowadziła działalność przed 1 lutym 2020 r.; 

2) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 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 i 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 (art. 15zq ust. 4 pkt 1); 

3) jeżeli zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 

dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej 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 



3) cudzoziemcami legalnie 

przebywającymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. 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. 

4. 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 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 i nie był 

wyższy od 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku (art. 15zq ust. 4 pkt. 2). 

 

*Powyższych wymogów nie stosuje się do osoby 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 na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (art. 15zq ust. 6). 

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe 

przysługuje, jeżeli: (art. 15zq ust. 5): 

1) umowa cywilnoprawna była zawarta przed 1 lutego 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. 

 

Wysokość świadczenia postojowego  

Wysokość świadczenia postojowego to, co do zasady, 80% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (art. 15zr ust. 1). 

 

Inna wysokość świadczenia postojowego: 

1) (art. 15zr ust. 2) gdy suma dochodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu 

poprzedzającym wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. - 

postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu tych umów 

cywilnoprawnych; 

2) (art. 15zr ust. 3) osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, 

do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku 



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; 

2) zawiesiła prowadzenie 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej po dniu 31 stycznia 

2020 r. oraz przychód z prowadzenia 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej 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. 

5. Osobie wykonującej umowę 

cywilnoprawną świadczenie 

postojowe przysługuje jeżeli: 

1) umowa cywilnoprawna została 

zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

2) przychód z umowy cywilnoprawnej 

w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia 

sprzedaży od podatku od towarów i usług – 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2020 r.  

 

Zbieg 

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego – 

przysługuje jedno świadczenie postojowe (art. 15zr ust. 4). 

 

Źródło świadczenia  

Finansowanie z Funduszu Pracy (art. 15zw). 

 

Wniosek: 

Świadczenie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej składany do ZUS 

najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan 

epidemii (art. 15zs ust. 7). 

 

Osoby na umowach cywilnoprawnych składają wniosek za pośrednictwem 

zleceniodawcy/zamawiającego (art. 15zs ust. 2). 

 

Elementy wniosku (art. 15zs ust. 3 )  

1) dane osoby uprawnionej  

a) imię nazwisko, 

b) pesel / dowód/ paszport, 

c) NIP / PESEL i REGON, 

d) adres do korespondencji, 

e) skrócona nazwa płatnika składek w przypadku osoby na umowie 

cywilnoprawnej; 

2) rachunek bankowy;  

3) dane zleceniodawcy/ zamawiającego za pośrednictwem którego składany 

jest wniosek;  

4) klauzula o odpowiedzialności karnej; 



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. 

6. Wymogów, o których mowa 

w ust. 4, nie stosuje się do osoby 

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 na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

 

Art. 15zr. 

1. Świadczenie postojowe przysługuje 

w wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego 

na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązującego w 2020 r., 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

5) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

(art. 15zs ust. 3 pkt. 5); 

6) podpis wnioskodawcy. 

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiera ponadto we wniosku 

oświadczenie (art. 15zs ust. 3 pkt. 4): 

1) o przychodzie nie wyższym niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek; 

2) o przestoju w działalności (art. 15zq ust. 3); 

3) o uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o 

świadczenie postojowe przychodu, o co najmniej 15% niższego od 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie 

zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze. 

Zleceniodawca/ zamawiający dołącza do wniosku ponadto art. 15zs ust. 4):  

1) oświadczenie, że nie doszło do skutku lub ograniczono wykonanie umowy;  

2) data umowy i wysokość wynagrodzenia; 

3) oświadczanie potwierdzające uzyskanie przez osobę wykonującą umowę 

cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 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; 

4) oświadczenie potwierdzające otrzymane oświadczenie od osoby 

wykonującej umowę cywilnoprawną o niepodleganiu ubezpieczeniu 

społecznego z innego tytułu;  

5) oświadczenie o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów 

cywilnoprawnych. 

 

Forma wniosku (art. 15zs ust. 6): 

Papierowa lub elektroniczna tj. w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego 



2. 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. 

świadczenie postojowe przysługuje 

w wysokości sumy wynagrodzeń 

z tytułu wykonywania tych umów 

cywilnoprawnych. 

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, o której 

mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie 

postojowe przysługuje w wysokości 

50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego 

na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązującego w 2020 r. 

4. w przypadku zbiegu praw do więcej 

niż jednego świadczenia postojowego 

przysługuje jedno świadczenie 

postojowe. 

 

Art. 15zs. 

1. Ustalenie prawa do świadczenia 

postojowego następuje na wniosek 

osoby, o której mowa w art. 15zq 

ust. 1, zwanej dalej „osobą 

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Rada Ministrów może przyznać ponownie świadczenie postojowe  

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o 

którym mowa w art. 15zq, dla osób, które otrzymały to świadczenie na 

podstawie art. 15zu, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane 

(art. 15zt). 

 

Wypłata (art. 15 zu) 

Świadczenie wypłaca ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności 

niezbędnej do przyznania (art. 15zu ust. 1). 

 

Forma wypłaty jest bezgotówkowa (art. 15zu ust. 2) i nie dokonuje się ze 

świadczenia potrąceń i egzekucji (art. 15zu ust. 3). 

 

Odmowa przyznania świadczenia (art. 15zv) 

Odmowa następuję w formie decyzji ZUS (ust. 1). 

Przysługuje odwołanie do Sądu – stosuje się przepisy KPC w sprawach z 

zakresu ZUS   (czyli termin miesiąc od doręczenia decyzji ZUS- 4779 KPC ). 

 

Zwrot świadczenia nienależnego (art. 15zx) 

Gdy pobrano nienależnie świadczenie postojowe osoba uprawniona jest 

zobowiązana do zwrotu wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości i na 

zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 15 zx ust. 1). 

 

Nienależne świadczenie to (art. 15zx ust. 2): 



uprawnioną”, składany do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

2. w przypadku osoby wykonującej 

umowę cywilnoprawną wniosek, 

o którym mowa w ust. 1, składany jest 

za pośrednictwem odpowiednio 

zleceniodawcy lub zamawiającego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera: 

1) dane osoby uprawnionej: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano 

tego numeru, serię i numer dowodu 

osobistego lub numer paszportu – 

w przypadku osób, o których mowa 

w art. 15zq ust. 1 pkt 2, 

c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego 

numeru, numery PESEL i REGON 

w przypadku osób, o których mowa 

w art. 15zq ust. 1 pkt 1, 

d) adres do korespondencji 

w przypadku osób, o których mowa 

w art. 15zq ust. 1 pkt 2, 

e) nazwę skróconą płatnika składek 

w przypadku osób, o których mowa 

w art. 15zq ust. 1 pkt 1; 

2) wskazanie rachunku płatniczego 

osoby uprawnionej prowadzonego 

w kraju lub wydanego w kraju 

instrumentu płatniczego; 

3) dane odpowiednio zleceniodawcy 

albo zamawiającego za 

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w 

błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę 

lub zamawiającego; 

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Odsetki 

Naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty 

postojowego do dnia zwrotu (art. 15zx ust. 3). 

 

Decyzja o zwrocie  

Do 5 lat od dnia wypłacenia świadczenia (art. 15zx ust. 4). 

 

Przedawnienie 

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona 

prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu 

i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna (art. 15zx 

ust. 5). 

 

Nienależne świadczenie 

Nienależne świadczenie, odsetki i koszty podlegają potrąceniu z wypłacanych 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego albo ściągane w trybie egzekucji 

administracyjnej. 

 

Zalecenia 

Konieczność oceny czy doszło do przestoju w następstwie COVID-1. 

Weryfikacja statusu osoby uprawnionej. Określenie wysokości należnego 

świadczenia.  



pośrednictwem którego składany jest 

wniosek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego 

numeru – numery PESEL i REGON, 

c) adres do korespondencji; 

4) oświadczenie osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

potwierdzające: 

a) uzyskanie w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe przychodu nie wyższego 

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, 

b) przestój w prowadzeniu 

działalności, o którym mowa 

w art. 15zq ust. 3, 

c) uzyskanie w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe 

przychodu o co najmniej 15% 

niższego od przychodu uzyskanego 

w miesiącu poprzedzającym ten 

miesiąc, jeżeli nie zawiesiła 

prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

Złożenie wniosku do ZUS- najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w 

którym został zniesiony stan epidemii. W przypadku Zleceniobiorców 

wniosek składany jest za pośrednictwem Zleceniodawcy. 

 

 

 

 



5) inne informacje niezbędne do 

ustalenia prawa do świadczenia 

postojowego; 

6) podpis wnioskodawcy. 

4. Odpowiednio zleceniodawca 

lub zamawiający załącza do wniosku, 

o którym mowa w ust. 1: 

1) oświadczenie potwierdzające: 

a) niedojście do skutku 

lub ograniczenie wykonywania 

umowy cywilnoprawnej z powodu 

przestoju w prowadzeniu działalności, 

o którym mowa w art. 15zq ust. 3, 

b) datę zawarcia i wysokość 

wynagrodzenia z tytułu umowy 

cywilnoprawnej, 

c) uzyskanie przez osobę wykonującą 

umowę cywilnoprawną w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe, przychodu nie wyższego 

niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia 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, 

d) otrzymanie oświadczenia od osoby 

wykonującej umowę cywilnoprawną, 

że nie podlega ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu oraz 



o wysokości uzyskanych przychodów 

z innych umów cywilnoprawnych; 

2) kopię umów cywilnoprawnych. 

5. Oświadczenia, o których mowa 

w ust. 3 pkt 4 i ust. 4, osoba 

uprawniona, zleceniodawca 

lub zamawiający składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

w oświadczeniu jest zawarta klauzula 

następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

może być złożony w formie 

dokumentu papierowego albo 

elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, za pomocą 

profilu informacyjnego utworzonego 

w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

7. 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. 



Art. 15zt. 

Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przyznać ponowną 

wypłatę świadczenia postojowego, 

o którym mowa w art. 15zq, dla osób, 

które otrzymały to świadczenie na 

podstawie art. 15zu, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

Art. 15zu. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wypłaca świadczenie postojowe 

niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej 

okoliczności niezbędnej do jego 

przyznania. 

2. Wypłata świadczenia postojowego 

następuje w formie bezgotówkowej 

na wskazany rachunek płatniczy 

osoby uprawnionej prowadzony 

w kraju lub wydany w kraju 

instrument płatniczy w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 659, 130 i 1495). 

3. Ze świadczenia postojowego nie 

dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

4. Banki, na pisemne żądanie Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo 

przekazane z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej, są 

zobowiązane do sporządzania 

i przekazywania informacji 



dotyczących numerów rachunków 

bankowych osób uprawnionych do 

wypłaty świadczenia postojowego 

oraz przekazywania danych 

umożliwiających identyfikację 

posiadaczy tych rachunków. 

Art. 15zv. 

1. Odmowa prawa do świadczenia 

postojowego następuje w drodze 

decyzji. 

2. Od decyzji o odmowie prawa do 

świadczenia postojowego, o której 

mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie 

do właściwego sądu w terminie 

i według zasad określonych 

w przepisach ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1)) dla 

postępowań w sprawach z zakresu 

ubezpieczeń społecznych. Przepisy 

art. 83 ust. 5–7 i art. 83a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 15zw. 

1. Świadczenie postojowe, o którym 

mowa w art. 15zq, oraz koszty obsługi 

wypłaty tego świadczenia są 

finansowane z Funduszu Pracy. 

                                                           
 



2. Koszty obsługi, o których mowa 

w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty 

przeznaczonej na wypłatę 

świadczenia postojowego. 

3. Minister właściwy do spraw pracy, 

na wniosek Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje 

w roku 2020 na wyodrębniony 

rachunek bankowy Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych środki 

Funduszu Pracy na wypłatę 

świadczenia postojowego oraz 

kosztów obsługi wypłaty tego 

świadczenia. 

4. w celu zapewnienia finansowania 

zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

minister właściwy do spraw pracy 

dokonuje zmian w planie finansowym 

Funduszu Pracy polegających na 

zwiększeniu na ten cel kosztów 

Funduszu i odpowiednim 

zmniejszeniu stanu środków 

Funduszu na koniec roku 

budżetowego. 

Art. 15zx. 

1. Osoba, która pobrała nienależnie 

świadczenie postojowe, jest 

obowiązana do jego zwrotu wraz 

z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie, w wysokości i na 

zasadach określonych przepisami 

prawa cywilnego. 



2. Za nienależnie pobrane 

świadczenie postojowe uważa się 

świadczenie: 

1) przyznane lub wypłacone na 

podstawie fałszywych oświadczeń 

lub dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego 

wprowadzenia w błąd przez osobę 

pobierającą świadczenie 

lub odpowiednio zleceniodawcę 

lub zamawiającego; 

2) wypłacone osobie innej niż osoba 

uprawniona, z przyczyn niezależnych 

od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, 

są naliczane od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dniu 

wypłaty świadczenia postojowego do 

dnia zwrotu. 

4. Decyzji zobowiązującej do zwrotu 

nienależnie pobranego świadczenia 

postojowego nie wydaje się później 

niż w terminie 5 lat od dnia, w którym 

wypłacono nienależne świadczenie 

postojowe. 

5. Kwota nienależnie pobranego 

świadczenia postojowego ustalona 

prawomocną decyzją oraz kwoty 

odsetek i kosztów upomnienia 

ulegają przedawnieniu z upływem 3 

lat, licząc od dnia, w którym decyzja 

o ustaleniu i zwrocie nienależnie 

pobranego świadczenia stała się 

prawomocna. 



6. Kwota nienależnie pobranego 

świadczenia postojowego ustalona 

prawomocną decyzją oraz kwoty 

odsetek i kosztów upomnienia 

podlegają potrąceniu z wypłacanych 

świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, a jeżeli prawo do 

świadczeń nie istnieje – ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

7. Kwoty nienależnie pobranego 

świadczenia postojowego podlegają 

zwrotowi łącznie z odsetkami, 

o których mowa w ust. 1, na rachunek 

bankowy wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 15zzb. 

1. Starosta może, na podstawie 

zawartej umowy, przyznać 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników 

w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie 

pierwsze oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne 

w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio do osób zatrudnionych 

Pomoc starosty 

Dofinansowanie 

do części kosztów 

wynagrodzeń 

pracowników oraz 

należnych od nich 

składek 

 

Dla mikro, małych 

i średnik 

przedsiębiorców 

Dofinansowanie na podstawie zawartej umowy może przyznać starosta 

dla przedsiębiorcy (mikro, małego i średniego). 

 

Cel 

Dopłata do wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne (art. 15zzb ust. 1). Dotyczy także dopłaty do wynagrodzeń osób 

na zleceniach (art. 15zzb ust. 2). 

 

Okres dofinansowania 

Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – od dnia 

złożenia wniosku na okres do 3 miesięcy (art. 15zzb ust. 5). Rada Ministrów 

rozporządzeniem może przedłużyć okres dofinansowania (art. 15zzb ust. 6). 

 

Warunki  

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo które wykonują pracę 

zarobkową na podstawie innej niż 

stosunek pracy na rzecz pracodawcy 

będącego rolniczą spółdzielnią 

produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli 

z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu 

i rentowemu, z wyjątkiem pomocy 

domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną. 

3. 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 

1) musi wystąpić spadek obrotów z uwagi na COVID-19 (definicja spadku 

obrotów – art. 15zzb ust. 3); 

2) przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, 

w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 

publicznych (art. 15zzb ust. 12); 

3) musi wystąpić spadek obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek 

w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy w 2019 r. (miesiąc = 30 

dni). 

 

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotu (art. 15zzb ust. 4): 

4) spadek co najmniej 30%  

a) dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, i 

b) nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) powiększonego o składki 

na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

5) spadek co najmniej 50%  

a) dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, i 

b) nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) powiększonego o składki 

na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

6) spadek co najmniej 80% 

a) dofinansowanie do sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, i 



okres porównawczy rozpoczyna się 

w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

to jest w dniu innym niż pierwszy 

dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, w przypadku spadku 

obrotów o: 

1) 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, zwanego 

dalej „minimalnym 

wynagrodzeniem”, powiększonego 

o składki na ubezpieczenia społeczne 

od pracodawcy w odniesieniu do 

każdego pracownika; 

2) 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 

b) nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) powiększonego o składki 

na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego 

pracownika. 

 

Wniosek (art. 15zzb ust. 10) 

7) składany do powiatowego urzędu pracy; 

8) termin - 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu pracy;  

9) forma  – oświadczenia we wniosku  

a) o spadku obrotów w związku z COVID-19,  

b) o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, 

c) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy 

lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019, 

d) o statusie mikro, małego, średniego przedsiębiorcy, 

e) o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, 

f) o wysokości ich wynagrodzenia i składkach społecznych, 

g) o rachunku bankowym, 

h) we wniosku klauzula o odpowiedzialności karnej.  

 

Wypłata - wymogi 

Przedsiębiorca składa co miesiąc oświadczenie o zatrudnianiu w danym 

miesiącu pracowników objętych umową i o 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 wypłaty miesięczne po złożeniu 

oświadczenia (art. 15zzb ust. 7). 

 

Obowiązki pracodawcy 



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; 

3) 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. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, może być przyznane od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, 

małym oraz średnim przedsiębiorcom 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące. 

6. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres, 

o którym mowa w ust. 5, mając na 

Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową – przez 

okres dofinansowania i po nim przez okres równy okresowi tego 

dofinansowania (art. 15zzb ust. 8). 

W przypadku zwolnienia – konieczny będzie zwrot bez odsetek - 

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia - w terminie 30 dni od 

wezwania starosty. 

 

Zalecenia 

10) Konieczność określenia statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 

i kwestii zatrudniania pracowników / zleceniobiorców.  

11) Ocena spadku obrotów, od którego zależy wysokość świadczenia. 

12) Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy. Zawierana jest 

umowa ze Starostą.   

13) Konieczność comiesięcznego oświadczenia o prowadzeniu działalności w 

danym miesiącu, za który jest wypłacane dofinansowanie. 

14) Konieczność prowadzenia działalności po okresie dofinansowania przez 

okres równy temu okresowi. 

 

 

 



względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

7. Dofinansowanie jest wypłacane 

w okresach miesięcznych, po złożeniu 

przez przedsiębiorcę oświadczenia 

o zatrudnianiu w danym miesiącu 

pracowników objętych umową, 

o której mowa w ust. 1, 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. 

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do 

utrzymania w zatrudnieniu 

pracowników objętych umową, 

o której mowa w ust. 1, przez okres 

dofinansowania oraz, po zakończeniu 

dofinansowania, przez okres równy 

temu okresowi. 

9. W przypadku niedotrzymania 

warunku, o którym mowa w ust. 8, 

przedsiębiorca zwraca 

dofinansowanie bez odsetek, 

proporcjonalnie do okresu 

nieutrzymania w zatrudnieniu 

pracownika, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania starosty. 

10. 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. We wniosku o przyznanie 

dofinansowania przedsiębiorca 

oświadcza o: 

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy 

spadku obrotów gospodarczych 

w wysokości, o której mowa w ust. 4, 

w związku z zaistnieniem okoliczności, 

o których mowa w ust. 1; 

2) braku przesłanek do ogłoszenia 

upadłości przedsiębiorcy, o których 

mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe; 

3) niezaleganiu w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy 

lub Fundusz Solidarnościowy do 

końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

4) posiadaniu statusu 

mikroprzedsiębiorcy, małego albo 

średniego przedsiębiorcy; 

5) zatrudnianiu pracowników 

objętych wnioskiem; 

6) wysokości wynagrodzenia każdego 

z pracowników objętych wnioskiem 

i należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne; 



7) numerze rachunku bankowego 

albo numerze rachunku 

prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej 

właściwego dla prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

11. Oświadczenia, o których mowa 

w ust. 7 i 10, są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać 

dofinansowania w części, w której te 

same koszty zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków 

publicznych. 

 

Art. 15zzc. 

1. 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. 

Dofinansowanie 

dla przedsiębiorcy 

jednoosobowa 

działalność 

gospodarcza bez 

pracowników 

Jednoosobowy przedsiębiorca zawiera umowę ze starostą.  

 

Cel świadczenia 

Dofinansowani do części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej- 

jednoosobowej działalności gospodarczej bez pracowników (art. 15zzc ust. 

1).  

 

Warunek  

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



2. 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. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, w przypadku spadku 

obrotów o: 

1) co najmniej 30% – może być 

przyznane w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznie, 

2) co najmniej 50% – może być 

przyznane w wysokości 70% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznie, 

Spadek obrotów - obroty z 2 dowolnych kolejnych miesięcy kalendarzowych 

po 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu z analogicznym 

okresem w 2019 r. (art. 15zzc ust. 2). Miesiąc =30 dni.  

 

Okres dofinansowania 

Dofinansowanie przyznawane na okres do 3 miesięcy (art. 15zzc ust. 3). 

Rada Ministrów rozporządzeniem może przedłużyć ten okres 

(art. 15zzc ust. 4). 

 

Wysokość dofinansowania 

Wysokość świadczenia zależy od spadku obrotów (art. 15zzc ust. 3): 

1) spadek co najmniej 30% - 50% minimalnego wynagrodzenia, 

2) spadek co najmniej 50% -  70% minimalnego wynagrodzenia,  

3) spadek co najmniej 80% - 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

 

Wniosek (art. 15zzc ust. 8) 

1) składany do powiatowego urzędu pracy; 

2) termin - 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 

urzędu pracy; 

3) składa się w nim oświadczenia: 

a) o spadku obrotów,  

b) o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, 

c) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., 

d) o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

e) numer rachunku bankowego;  

4) klauzula o odpowiedzialności karnej.  

  



3) co najmniej 80% – może być 

przyznane w wysokości 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznie 

- na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

4. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres, 

o którym mowa w ust. 3, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 3, jest wypłacane w okresach 

miesięcznych, po złożeniu przez 

przedsiębiorcę oświadczenia 

o prowadzeniu działalności w danym 

miesiącu, za który dofinansowanie 

jest wypłacane. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej przez okres, na który 

przyznane zostało dofinansowanie, 

oraz, po zakończeniu 

dofinansowania, przez okres równy 

temu okresowi. 

7. Dofinasowanie wykorzystanie 

niezgodnie z przeznaczeniem podlega 

zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 

dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty. 

8. Wniosek o dofinansowanie 

przedsiębiorca składa do 

powiatowego urzędu pracy 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same 

koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków publicznych (art. 15zzc ust. 10). 

  

Wypłata- warunki  

1) przedsiębiorca  składa  oświadczenie za każdy miesiąc (wypłata miesięczna) 

o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest 

wypłacane  (art. 15zzc ust. 5); 

2) trzeba prowadzić działalność przez okres dofinansowania oraz po 

zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi 

(art. 15zzc ust. 6). 

3)  

 

 

Zwrot  

Dofinasowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega 

zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty (art. 15zzc ust. 7). 

 

Zalecenia 

1) Konieczność określenia statusu jednoosobowej działalności gospodarczej 

oraz spadku obrotów tj. obroty z 2 dowolnych kolejnych miesięcy 

kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku 

w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.  

2) Określenie wysokości należnego świadczenia postojowego.  

3) Złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od 

ogłoszenia naboru. Następnie dochodzi do podpisania umowy ze starostą.  

4) Konieczność comiesięcznego oświadczenia o prowadzeniu działalności w 

danym miesiącu, za który jest wypłacane dofinansowanie. 

5) Konieczność prowadzenia działalności po okresie dofinansowania przez 

okres równy temu okresowi. 

 



właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu 

pracy. We wniosku o przyznanie 

dofinansowania przedsiębiorca 

oświadcza o: 

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy 

spadku obrotów gospodarczych 

w wysokości, o której mowa w ust. 3, 

w związku z zaistnieniem okoliczności, 

o których mowa w ust. 1; 

2) braku przesłanek do ogłoszenia 

upadłości przedsiębiorcy, o których 

mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe; 

3) niezaleganiu w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy 

lub Fundusz Solidarnościowy do 

końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

4) przeznaczeniu dofinansowania na 

koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

5) numerze rachunku bankowego 

albo numerze rachunku 

prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej 



właściwego dla prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9. Oświadczenia, o których mowa 

w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać 

dofinansowania w części, w której te 

same koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków 

publicznych. 

 

Art. 15zzd. 

 1. w celu przeciwdziałania 

negatywnym skutkom COVID-19 

starosta może, na podstawie umowy, 

udzielić ze środków Funduszu Pracy 

jednorazowo pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, który prowadził 

Pomoc starosty 

Pożyczka 

Na podstawie umowy dla mikroprzedsiebiorcy który prowadził działalność 

gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (art. 15zzd ust. 1). 

 

Cel  

Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy.   

 

Świadczenie 

Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy w kwocie 5000 zł (art. 15zzd ust. 3). 

 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



działalność gospodarczą przed dniem 

1 marca 2020 r. 

2. 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. We wniosku o pożyczkę 

mikroprzedsiębiorca oświadcza 

o stanie zatrudnienia na dzień 29 

lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do 

wysokości 5 000 zł. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe 

i wynosi w skali roku 0,05 stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych 

przez Narodowy Bank Polski. 

5. 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. 

6. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres 

spłaty pożyczki, o którym mowa 

w ust. 5, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii 

oraz skutki nimi wywołane. 

Wniosek (art. 15zzd ust. 2) 

1) do powiatowego urzędu pracy;  

2) po ogłoszeniu naboru przez dyrektora urzędu pracy; 

3) we wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie 

zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy. 

 

Spłata 

Oprocentowanie w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez NBP (art. 15zzd ust. 4). Okres spłaty nie może być 

dłuższy niż 12 miesięcy.  Karencja 3 miesiące od udzielenia pożyczki 

(art. 15zzd ust. 5). 

Rada Ministrów może przedłużyć okres spłaty pożyczki (art. 15zzd ust. 6). 

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd ust. 7) pożyczka podlega wraz 

z odsetkami umorzeniu, pod warunkiem ze przez okres 3 miesięcy od dnia jej 

udzielenia przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 

lutego 2020 r. 

 

 

Zalecenia 

1) Określenie statusu mikroprzedsiębiorcy który prowadził działalność przed 

1 marca 2020 r. 

2) Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez 

dyrektora urzędu wraz z oświadczeniem o stanie zatrudnienia na dzień 29 

lutego 2020 r.  i zawarcie umowy ze starostą.  

3) W dalszej kolejności złożenie wniosku o umorzenie pożyczki ( warunkiem 

jest niezmniejszenie stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki). 

 

   



7. Pożyczka wraz z odsetkami na 

wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 

umorzeniu, pod warunkiem, 

że mikroprzedsiębiorca ten przez 

okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia 

nie zmniejszy stanu zatrudnienia 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy w stosunku do stanu 

zatrudnienia na dzień 29 lutego 

2020 r. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie 

zmniejszeniu stanu zatrudnienia. 

8. Oświadczenia, o których mowa 

w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca 

składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

 

99. Starosta dochodzi roszczeń 

z tytułu niespłaconych pożyczek. 

 

Art. 15zze. 

1. Starosta może, na podstawie 

zawartej umowy, przyznać organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi, 

o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

Pomoc starosty 

Dofinansowanie 

dla organizacji 

pozarządowej 

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS, 

także do zleceń. 

 

 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, dofinansowanie 

części kosztów wynagrodzeń 

pracowników w rozumieniu art. 15g 

ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

w przypadku spadku przychodów 

z działalności statutowej 

w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 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 ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo które wykonują pracę 

zarobkową na podstawie innej niż 

stosunek pracy na rzecz pracodawcy 

będącego rolniczą spółdzielnią 

produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli 

z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu 

i rentowemu, z wyjątkiem pomocy 

domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną. 

3. Przez spadek przychodów 

z działalności statutowej rozumie się 

zmniejszenie przychodów z tej 

działalności obliczone jako stosunek 

łącznych przychodów z działalności 

Warunki 

1) spadek w działalności statutowej; 

2) okres spadku - z 2 dowolnych kolejnych miesięcy kalendarzowych 

po 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu z tym okresem 

analogicznym okresem w 2019 r. (art. 15zzc ust. 2). Miesiąc = 30 dni. 

 

 

Wypłata świadczenia 

Wypłacane miesięcznie – na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu.  

 

Okres dofinansowania 

Dofinansowanie od dnia złożenia wniosku na okres do 3 miesięcy 

(art. 15zzb ust. 5). Rada Ministrów rozporządzeniem może przedłużyć okres 

dofinansowania (art. 15zzb ust. 6). 

 

Obowiązki pracodawcy 

Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową – 

przez okres dofinansowania i po nim równym okresowi tego dofinansowania 

(art. 15zzb ust. 8). 

W przypadku zwolnienia – konieczny będzie zwrot bez odsetek - 

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia - w terminie 30 dni 

od wezwania starosty. 

 

Wysokość dofinansowania 

1) spadek co najmniej 30%  

a) dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na ZUS, 

b) nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składki ZUS 

w odniesieniu do każdego pracownika; 

2) spadek co najmniej 50%  



statutowej w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przypadających 

w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. 

do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania, w porównaniu do 

łącznych przychodów z działalności 

statutowej z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych 

roku poprzedniego; za miesiąc uważa 

się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, 

w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się 

w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

to jest w dniu innym niż pierwszy 

dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, może być przyznane od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 9, organizacji pozarządowej 

lub podmiotowi, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące, w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej 

o: 

1) co najmniej 30% – w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

sumę 50% wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników 

a) dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na ZUS, 

b) nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składki ZUS 

w odniesieniu do każdego pracownika; 

3) spadek co najmniej 80% 

a) dofinansowanie do sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem wraz ze składkami na ZUS, 

b) nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składki ZUS 

w odniesieniu do każdego pracownika. 

 

 

Zwrot 

1) Bez odsetek proporcjonalnie do okresu niedotrzymania zatrudnienia. 

2) 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

 

Wniosek 

1) składany do powiatowego urzędu pracy; 

2) 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP; 

3) Obejmuje oświadczenia określone w art. 15zzb ust. 9. 

 

Ograniczenia 

Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, nie może otrzymać dofinansowania w części, 

w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 

publicznych. 



objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika; 

2) co najmniej 50% – w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

sumę 70% wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 70% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika; 

3) co najmniej 80% – w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

sumę 90% wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na 



ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika. 

5. Rada Ministrów może, w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, przedłużyć okres, 

o którym mowa w ust. 4, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

6. Dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1, jest wypłacane w okresach 

miesięcznych, po złożeniu przez 

organizację pozarządową 

lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

oświadczenia o zatrudnianiu w danym 

miesiącu pracowników objętych 

umową, o której mowa w ust. 1, 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. 

7. Organizacja pozarządowa 

lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, są 

obowiązane do utrzymania 

w zatrudnieniu pracowników 

objętych umową, o której mowa 



w ust. 1, przez okres dofinansowania 

oraz okres równy temu okresowi, po 

zakończeniu dofinansowania. 

8. w przypadku niedotrzymania 

warunku, o którym mowa w ust. 7, 

organizacja pozarządowa 

lub podmiot, którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwraca 

dofinansowanie bez odsetek 

proporcjonalnie do okresu 

nieutrzymania w zatrudnieniu 

pracownika, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania starosty. 

9. Wniosek o dofinansowanie jeżeli te 

dokumenty są wymagane na 

podstawie tej ustawy, organizacja 

pozarządowa lub podmiot, którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie, składa do 

powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją 

siedzibę w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. We 

wniosku o dofinansowanie 

organizacja pozarządowa 

lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

oświadcza o: 



1) wystąpieniu spadku przychodów 

z działalności statutowej w wysokości, 

o której mowa w ust. 4, w związku 

z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa w ust. 1; 

2) niezaleganiu w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy 

lub Fundusz Solidarnościowy do 

trzeciego kwartału 2019 r.; 

3) zatrudnianiu pracowników 

objętych wnioskiem; 

4) wysokości wynagrodzenia każdego 

z pracowników objętych wnioskiem 

i należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne; 

5) numerze rachunku bankowego 

albo numerze rachunku 

prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej 

właściwego dla prowadzonej 

działalności statutowej. 

10. Oświadczenia, o których mowa 

w ust. 6 i 9, są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 



ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

11. Organizacja pozarządowa 

lub podmiot, którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, nie 

może otrzymać dofinansowania 

w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane 

z innych środków publicznych. 

Art. 15zzf. 

W przypadku usług i instrumentów 

rynku pracy oraz innych form 

wsparcia realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w zakresie niezbędnym 

do niwelowania i ograniczenia 

negatywnych skutków COVID-19, 

starosta na wniosek strony lub za jej 

zgodą, w drodze aneksu do zawartej 

umowy, może zmienić jej warunki, 

w tym w szczególności wydłużyć 

termin na jej realizację lub przesunąć 

termin na realizację zobowiązań z niej 

wynikających. 

Możliwość 

aneksowania 

umów ze starostą 

 wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   

Art. 15zzq.  

1. Jeżeli ostatni dzień ważności 

zezwolenia na pracę, o którym mowa 

w art. 88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach 

Zezwolenie na 

pracę, 

oświadczenie 

o powierzeniu 

wykonywania 

pracy 

Nastąpi przedłużenie ważności zezwolenia na pracę – jeżeli ostatni dzień jego 

ważności przypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1482, 1622, 1818 i 2473 oraz 2020 r. 

poz. 278), przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

okres ważności tego zezwolenia na 

pracę ulega przedłużeniu z mocy 

prawa do upływu 30. dnia 

następującego po dniu odwołania 

tego ze stanów, który obowiązywał 

jako ostatni. Przepis zdania 

pierwszego stosuje się odpowiednio 

do decyzji o przedłużeniu zezwolenia 

na pracę lub przedłużeniu zezwolenia 

na pracę sezonową. 

2. W przypadku przedłużenia okresu 

ważności zezwolenia na pracę na 

podstawie ust. 1 wniosek, o którym 

mowa w art. 88a ust. 1a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, składa się nie wcześniej niż 

w terminie 90 dni przed upływem 

okresu ważności zezwolenia na pracę 

określonego w tym zezwoleniu i nie 

później niż w ostatnim dniu okresu 

ważności przedłużonego na 

podstawie ust. 1. 

3. Jeżeli w oświadczeniu 

o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, wpisanym 

do ewidencji oświadczeń na 

podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1482) 

Art. 88 

1. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec: 

1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji 

albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku 

z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; 

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 

w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego 

albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym; 

4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, 

zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym 

(usługa eksportowa); 

5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 

w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4. 

2. Zezwolenie na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n-88y, 

jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 90 ust. 9 na podstawie umowy z podmiotem, którego 

siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma 

zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (praca sezonowa). 

 



zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, wskazano okres pracy, którego 

koniec przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

cudzoziemiec może wykonywać 

pracę określoną oświadczeniem na 

rzecz podmiotu, który złożył 

oświadczenie, w okresie lub okresach 

nieobjętych oświadczeniem 

do upływu 30 dnia następującego po 

dniu odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni, bez 

zezwolenia na pracę. 

4. Dodatkowego okresu wykonywania 

pracy, o którym mowa w ust. 3, nie 

wlicza się do okresu wykonywania 

pracy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 

i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

Okres przedłużenia 

Przedłużenie do 30-go dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni). 

 

Wniosek 

Przedłużenie dokonywane jest na wniosek podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi o wydanie zezwolenia na pracę składa się 

nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności 

zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż 

w ostatnim dniu okresu przedłużonej ważności. 

 

Okres przedłużenia 

Nastąpi przedłużenie długości możliwości wykonywania pracy przez 

cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach 

nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności 

który z tych stanów obowiązywał jako ostatni) - jeżeli w oświadczeniu 

wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, bez zezwolenia na pracę. 

 

Okres wykonywania pracy 

Okresu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się do okresu wykonywania pracy 

na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. 

 

Zalecenia 

Należy zweryfikować, czy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca 

przypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Jeżeli tak 

– po zakończeniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni, należy 

zweryfikować, czy cudzoziemiec uzyskał inną podstawę legalnego pobytu. 



Art. 15zzza.  

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 

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 

opuszczenia przez 

cudzoziemca 

terytorium RP 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 35) 

Art. 299 ust. 6  

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w terminie: 

1) 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; 

2) 7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny nieprzekazania go do państwa 

trzeciego, o których mowa w art. 31 ust. 1. 

 

Warunek 

Termin opuszczenia terytorium RP przypada w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Okres przedłużenia 

Do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności który obowiązywał jako 

ostatni). 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   



Art. 15zzzb. 

Jeżeli ostatni dzień terminu 

dobrowolnego powrotu, o którym 

mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

wypada w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19, termin ten 

ulega przedłużeniu do upływu 30. 

dnia następującego po dniu 

odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni. 

Ostatni dzień 

terminu 

dobrowolnego 

powrotu 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 35) 

Art. 315 ust. 1  

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin 

dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczony od dnia 

doręczenia decyzji. 

 

Warunek  

Ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu przypada w stanie zagrożenia 

epidemicznego lub w stanie epidemii. 

 

Okres przedłużenia 

Do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności który obowiązywał jako 

ostatni). 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia   

Art. 31a. 

1. w celu umożliwienia zastosowania 

rozwiązań przewidzianych dla 

przedsiębiorców, o których mowa w 

art. 15g ust. 1 i 2, minister właściwy 

do spraw pracy – dysponent 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych dokona 

zmiany w planie finansowym 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na 2020 

rok poprzez zwiększenie kosztów 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 

z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy, o których mowa w 

art. 15g ust. 1, i środków, o których 

Art. 31a-31 c 

Dofinansowania 

Funduszu 

Gwarantowanych 

Świadczeń 

Pracowniczych 

celem realizacji 

rozwiązań 

przewidzianych w 

art. 15g ust. 1 i 2 

Określają zasady dofinansowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych.  
wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

traci moc po 

upływie 365  dni 

od dnia wejścia w 

życie ustawy z 

dnia 31.03.2020 r.  



mowa w art. 15g ust. 2 

oraz zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

2. w celu umożliwienia zastosowania 

rozwiązań przewidzianych dla 

przedsiębiorców, o których mowa w 

art. 15g ust. 1 i 2, minister właściwy 

do spraw pracy – dysponent 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych może 

zaciągnąć nieoprocentowaną 

pożyczkę ze środków Funduszu Pracy. 

3. w przypadku zaciągnięcia pożyczki, 

o której mowa w ust. 2, minister 

właściwy do spraw pracy – dysponent 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych dokona 

zmiany w planie finansowym 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych w terminie 

14 dni od dnia wpływu pożyczki przez 

zwiększenie planowanych zadań, 

kosztów realizacji zadań oraz środków 

pieniężnych i zobowiązań w stanie 

Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na koniec 

roku. 

Art. 31b. 

1. Funduszowi Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych ze środków 

Funduszu Pracy może być udzielona 

może być udzielona 

nieoprocentowana pożyczka, o której 

mowa w art. 31a ust. 2. 



2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, 

może być udzielona po dokonaniu 

zmian w planie finansowym Funduszu 

Pracy polegających na zmniejszeniu 

stanu środków pieniężnych w stanie 

tego Funduszu na koniec roku 

i odpowiednim zwiększeniu 

należności. 

3. Warunki i terminy spłaty pożyczki, 

o której mowa w ust. 1, określi 

decyzja ministra właściwego do spraw 

pracy. 

Art. 31c. 

W szczególnie uzasadnionym 

przypadku będącym następstwem 

COVID-19, zadania o których mowa w 

art. 15g ust. 20, Rada Ministrów 

może, w drodze rozporządzenia, 

powierzyć do realizacji innej 

jednostce sektora finansów 

publicznych. 

 

Art. 31k. 

Ważność orzeczeń lekarskich, o 

których mowa w art. 71b ust. 10 pkt 1 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o 

Policji, art. 75c ust. 8 pkt 1 ustawy z 

dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), 

art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 

1635, 1726 i 2020), art. 135 ust. 10 

pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. 

o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 384) oraz art. 28 ust. 6 

Przedłużenie 
ważności badań dla 
wyszczególnionych 

grup 

Badania zachowują ważność do 60 dni po odwołaniu stanów związanych 

z epidemią. 

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 360) 

Art. 71b ust. 10 

Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim 

stwierdzającym (…) brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na 

określonym stanowisku służbowym. 

 

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 305) 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1372, 1518, 1593 oraz z 

2020 r. poz. 471) przedłuża się do 60. 

dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

Art. 75c ust. 8 

Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim 

stwierdzającym (…) brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na 

określonym stanowisku służbowym. 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1499) 

Art. 42 ust. 1 

Strażak podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim. 

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 384) 

Art. 135 ust. 10 

Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim 

stwierdzającym brak (…) przeciwwskazań zdrowotnych do służby na 

określonym stanowisku służbowym. 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) 

Art. 28 ust. 6 

Członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich. 

 

Art. 31m.  

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 

Przedłużenie 

ważności badań 
Badania wstępne, kontrolne i okresowe, które utraciły ważność po 7 marca 

2020 r. zachowują ważność do 60 dni po odwołaniu stanów związanych 

z epidemią. 

z mocą od dnia  

8.03.2020 r. 



od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Art. 31zd. 

Jeżeli termin wydania decyzji lub 

wypłaty świadczeń przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przypada w 

okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii albo w okresie 30 dni 

następujących po ich odwołaniu, w 

razie przekroczenia tego terminu 

Zakład nie jest zobowiązany do 

wypłaty odsetek ustawowych za 

opóźnienie określonych przepisami 

prawa cywilnego. 

Przekroczenie 

terminu na 

wydanie decyzji 

przez ZUS 

Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada: 

1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego; 

2) w okresie stanu epidemii; 

3) w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

Zakład nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie 

określonych. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

Art. 31ze.  

1. Przepisu art. 39a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych w roku 

2020 nie stosuje się. 

2. Oświadczenia, o których mowa 

w art. 39a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznym, złożone od 

dnia 1 kwietnia 2020 r. nie wywołują 

skutków prawnych. 

Oświadczenia 

członków OFE 

Przepis stronowi o niestosowaniu art. 39a ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych dot. oświadczeń członków OFE. 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020r. poz. 266) 

Art. 39a 

1. Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 

31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład 

ewidencjonuje składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, zgodnie z 

art. 22 ust. 3 pkt 2, może złożyć do Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony 

bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym, zgodne ze wzorem 

oświadczenie o:  

1) przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której 

mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec; 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2diltqmfyc4nbxgqytanbyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2diltqmfyc4nbxgqytamjygq
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2) zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za 

miesiąc, w którym złożono wniosek. 

2. W przypadku osób, których składka była ewidencjonowana na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 i które nie były 

członkami otwartego funduszu emerytalnego, przepisy art. 39 ust. 1 i 1a 

stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1) termin 4 miesięcy liczy się od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1; 

2) Zakład odprowadza składkę do wybranego otwartego funduszu 

emerytalnego nie wcześniej, niż poczynając od składki opłaconej za lipiec. 

3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

ubezpieczony oświadcza, że chce, aby składka była przekazywana do 

otwartego funduszu emerytalnego, którego jest członkiem, albo wpisuje 

nazwę otwartego funduszu emerytalnego, do którego ma być przekazywana 

składka, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w 

oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy 

rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym w oświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, otwartym funduszem emerytalnym, składka, o 

której mowa w art. 22 ust. 3: 

1) pkt 1 lit. a, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, 

którego ubezpieczony jest członkiem - w przypadku ubezpieczonego będącego 

członkiem otwartego funduszu emerytalnego; 

2) pkt 2, jest ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a - w 

przypadku ubezpieczonego niebędącego członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, 

że w jego treści znajduje się aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych 

funduszy emerytalnych, oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
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ochrony interesu ubezpieczonych, prawidłowości przekazywania lub 

ewidencjonowania składek oraz uwzględniając wymogi kompletności 

oświadczenia. 

Oświadczenia złożone od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie wywołują skutków 

prawnych. 

Art. 31zo.  

1. Na wniosek płatnika składek, który 

na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił 

do ubezpieczeń społecznych mniej niż 

10 ubezpieczonych, zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na 

Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych, należne za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r., wykazanych w deklaracjach 

rozliczeniowych złożonych za ten 

okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

2. Na wniosek płatnika składek, 

będącego osobą prowadzącą 

pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej 

„osobą prowadzącą pozarolniczą 

działalność”, opłacającego składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenia 

Zwolnienie się 

z obowiązku 

opłacenia 

nieopłaconych 

należności z tytułu 

składek 

na ubezpieczenia 

społeczne, na 

ubezpieczenie 

zdrowotne, 

na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarno

ściowy, Fundusz 

Gwarantowanych 

Świadczeń 

Pracowniczych 

lub Fundusz 

Emerytur 

Pomostowych 

(dalej jako 

„Zwolnienie ze 

Składek”) 

Przepis dotyczy płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił 

do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

Warunki zwolnienia: 

1) na wniosek płatnika; 

2) dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres; 

3) jeżeli płatnik był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność  

     Dotyczy: 

1) osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) lub innych przepisów szczególnych. Za osobę 

prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy 

albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego 

pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 

wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy 

czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie 

podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy 

od dnia podjęcia działalności gospodarczej; twórcy i artysty; 

2) osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16831915_art(8)_2?pit=2020-03-29
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16831915_art(8)_3?pit=2020-03-29


społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z 

tytułu składek na jego obowiązkowe 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 

należne za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli 

prowadził działalność przed 1 lutego 

2020 r. i przychód z tej działalności 

w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, 

o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie 

był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. 

3. Na wniosek duchownego będącego 

płatnikiem składek zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz 

wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe oraz na 

ubezpieczenie zdrowotne należne z 

tytułu bycia duchownym, za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r. 

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

3) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

4) osoby prowadzącej publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę 

wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

 

Warunki: 

1) dotyczy opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia; 

2) na wniosek; 

3) za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.; 

4) jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej 

działalności nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

5) zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek 

ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

 

     Duchowny  

     Warunki: 

1) na wniosek; 

2) należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 

31 maja 2020 r.; 

3) zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek 

ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

 

Odpowiednie stosowanie 

Przepis stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, 
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4. w przypadku osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność, osoby z nią 

współpracującej i osoby duchownej 

zwolnieniu z obowiązku opłacania 

podlegają należności z tytułu składek 

ustalone od obowiązującej ją 

najniższej podstawy wymiaru tych 

składek. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się 

odpowiednio do osoby wykonującej 

pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej 

umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 

się przepisy dotyczące zlecenia 

i osoby z nią współpracującej, dla 

której podstawę wymiaru składek 

stanowi zadeklarowana kwota. 

do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru 

składek stanowi zadeklarowana kwota. 

 

Stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 

20.03.2020, str. 1). 

 

Zalecenia 

W przypadku płatnika składek zatrudniającego mniej niż 10 osób ustalenie, 

czy płatnik był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy 

zweryfikować okres prowadzenia działalności oraz osiągnięty przychód w 

pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek. 

 

Art. 31zp. 

1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, 

należnych za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie 

z opłacania składek”, płatnik składek 

przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie później niż do dnia 

30 czerwca 2020 r. 

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

Zwolnienie ze 

Składek  

Wniosek 

     Wniosek: 

1) składany do ZUS; 

2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

3) elementy wniosku określa art. 31zp ust. 2; 

4) w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego 

w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli 

płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich – numer 

PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

c) adres do korespondencji; 

2) oświadczenie płatnika składek, 

o którym mowa w art. 31zo ust. 2, 

potwierdzające uzyskanie, 

w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek przychodu z 

działalności nie wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

3) inne informacje niezbędne 

do umorzenia składek; 

4) podpis wnioskodawcy. 

3. Oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa 

pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. w oświadczeniu jest 

zawarta klauzula następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek może być złożony w formie 

w 2020 r. składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, obowiązkowa klauzula. 

 



dokumentu papierowego albo 

elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, za pomocą 

profilu informacyjnego utworzonego 

w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 31zq. 

1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

płatnik składek zobowiązany jest 

przesyłać deklaracje rozliczeniowe 

lub imienne raporty miesięczne na 

zasadach i w terminach określonych 

w przepisach ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba 

że zgodnie z tymi przepisami 

zwolniony jest z obowiązku ich 

składania. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

zwalnia z obowiązku opłacania 

należności z tytułu składek, o których 

mowa w art. 31zo, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania 

deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennych raportów miesięczny 

należnych za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek, a w przypadku gdy 

płatnik składek zwolniony jest z 

obowiązku ich składania – w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od terminu, 

w którym powinna być opłacona 

składka za ostatni miesiąc wskazany 

Zwolnienie ze 

Składek  

Deklaracje 

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać 

deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na ogólnych 

zasadach. 

 

Termin zwolnienia: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych 

za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, 

a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być 

opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek. 

 

Warunek 

Warunkiem zwolnienia 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. 

 

Należności podlegające zwolnieniu 

Zwolnieniu podlegają należności znane na dzień rozpatrzenia wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek. 

 

Informacja o zwolnieniu 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. 

3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, jest 

przesłanie deklaracji rozliczeniowych 

lub imiennych raportów miesięcznych 

należnych za marzec, kwiecień i maj 

2020 r. nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r., chyba że płatnik 

składek zwolniony jest z obowiązku 

ich składania. 

4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania 

podlegają należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, znane na 

dzień rozpatrzenia wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje płatnika składek 

o zwolnieniu z obowiązku opłacania 

należności z tytułu składek, o których 

mowa w ust. 2. 

6. w przypadku płatnika składek, który 

utworzył profil informacyjny 

w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

informacja o której mowa w ust. 5, 

udostępniana jest wyłącznie na tym 

profilu. 

7. Odmowa zwolnienia z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, 

następuje w drodze decyzji. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu 

z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W przypadku płatnika 

składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacja udostępniana jest wyłącznie 

na tym profilu. 

 

Odmowa 

Odmowa następuje w drodze decyzji. 

Płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku 

do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach 

dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. 



8. Od decyzji o odmowie zwolnienia z 

obowiązku opłacania należności z 

tytułu składek, o której mowa w ust. 

7, płatnikowi składek przysługuje 

prawo do wniesienia wniosku 

do Prezesa Zakładu o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, na zasadach 

dotyczących decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez ministra. 

do wniosku stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego dotyczące 

odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

Art. 31zr. 

Informacja o składkach na 

ubezpieczenie emerytalne osób 

prowadzących pozarolniczą 

działalność i osób z nimi 

współpracujących oraz duchownych, 

zwolnionych z obowiązku ich 

opłacania, ewidencjonowana jest na 

koncie ubezpieczonego, o którym 

mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, jako 

składka wpłacona. 

Zwolnienie ze 

Składek  

Informacja 

o składkach na 

ubezpieczenie 

emerytalne 

Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi 

współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania. 

Na koncie ubezpieczonego ewidencjonowana, jako składka wpłacona. 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020r. poz. 266) 

Art. 40 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek 

podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

i zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

2) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek 

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą 

działalność lub z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    
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1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od 

upływu terminu opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że 

składka ta nie została opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie 

informacji, czy Zakład podjął działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje 

się informacje o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1) odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2) zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o 

zwaloryzowanej wysokości składek podlegających odprowadzeniu do 

otwartego funduszu emerytalnego lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a: 

1) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za 

okres do dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku 

nie jest wymagane - nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, 

także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych 

lub zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w 

art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie 

takiego wniosku nie jest wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie 

ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam 

miesiąc kalendarzowy. 

1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustalenia prawa do emerytury z 

tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat oraz z tytułu 

osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która nie 
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spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki 

do ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w 

art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1) wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym 

raporcie miesięcznym, deklaracji rozliczeniowej i raporcie informacyjnym; 

2) o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach 

przekazania składek do tego funduszu; 

3) o członkostwie w kasie chorych9) i o terminach przekazania składek do tej 

kasy;  

4) o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych 

i odprowadzonych składek podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego; 

4a) o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury 

kapitałowej; 

5) o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6) (uchylony) 

7) niezbędne do przyznania, ustalenia wysokości i wypłaty świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych, a także świadczeń finansowanych z budżetu 

państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8) niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału 

początkowego; 

9) o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10) niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie 

odrębnych przepisów; 
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11) o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; 

12) o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na 

rzecz których ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, w przypadku 

osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego, dla których 

Zakład prowadzi to subkonto; 

13) o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14) o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15) o oświadczeniach:  

a) o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której 

mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec,  

b) o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za 

miesiąc, w którym złożono wniosek.  

3 - 7.(uchylony) 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego 

nieopłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, a zewidencjonowaną anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z 

płatnikiem składek w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek. 

8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o 

ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub 

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
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Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych 

i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby 

uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej. 

9.(uchylony) 

10.(uchylony) 

Art. 31zs. 

1. w przypadku osób prowadzących 

pozarolnicza działalność i osób z nimi 

współpracujących oraz duchownych, 

jeżeli przepisy uzależniają prawo 

lub wysokość świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych od 

opłacenia składek, składki na 

ubezpieczenia społeczne, o których 

mowa w art. 31zo, zwolnione z 

obowiązku ich opłacania traktuje się 

jak składki opłacone. 

2. Osoba prowadząca pozarolniczą 

działalność i osoba z nią 

współpracująca oraz duchowny 

zachowuje prawo do świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa jeżeli 

podlegała ubezpieczeniu 

chorobowemu w dniu 1 lutego 

2020 r. 

3. Osoba, której dotyczy zwolnienie z 

obowiązku odprowadzania składki na 

ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni 

przez nią do tego ubezpieczenia 

członkowie rodziny zachowują prawo 

do świadczeń określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

Zwolnienie ze 

Składek 

 

Prawo 

lub wysokość 

świadczeń z 

ubezpieczeń 

społecznych 

uzależnione od 

opłacenia składek 

Dotyczy osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi 

współpracujących oraz duchownych. 

Składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki 

opłacone, gdy prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych 

uzależnione od opłacenia składek. 

Uprawnionym przysługuje: 

1) prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 

1 lutego 2020 r.; 

2) prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1373). 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



finansowanych ze środków 

publicznych. 

Art. 31zt. 

Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych zwolnienia z obowiązku 

opłacania składek, o których mowa 

w art. 31zo, realizowana jest w trybie 

umorzenia składek. 

Zwolnienie ze 

Składek  

 

Tryb zwolnienia 

Zwolnienie odbywa się w trybie umorzenia składek. wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

Art. 31zu. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o wysokości 

przychodu wykazanego we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek. 

2. Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej informuje Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych 

o rozbieżnościach pomiędzy 

przychodem wykazanym we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek a 

przychodem wykazanym dla celów 

podatkowych. 

3. Wymiana informacji, o których 

mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie 

elektronicznej. 

4. w przypadku gdy zostanie 

stwierdzone, że rozbieżności, 

o których mowa w ust. 2, są wynikiem 

wprowadzenia w błąd Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, płatnik 

składek zobowiązany jest 

do opłacenia należności z tytułu 

składek, o których mowa w art. 31zo, 

Zwolnienie ze 

Składek  

Szef Krajowej 

Administracji 

Skarbowej 

Artykuł reguluje kwestie komunikacji między Szefem KAS 

oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

W przypadku, gdy stwierdzone zostaną rozbieżności między przychodem 

wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem 

wykazanym dla celów podatkowych, co będzie wynikiem wprowadzenia 

w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek zobowiązany jest 

do opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, za 

marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 

dni od otrzymania decyzji. W przypadku ich nieopłacenia przeprowadzone 

zostanie ich przymusowe dochodzenie. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



za marzec, kwiecień i maj 2020 r., 

wraz z odsetkami za zwłokę, 

w terminie 30 dni od otrzymania 

decyzji o obowiązku opłacenia tych 

składek, wraz z odsetkami za zwłokę. 

do decyzji o obowiązku opłacenia 

składek stosuje się odpowiednio 

art. 31zq ust. 8. 

5. w przypadku nie opłacenia 

w terminie należności z tytułu 

składek, o których mowa w ust. 4, 

należności te podlegają 

przymusowemu dochodzeniu na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

Art. 31zv. 

Do zamówień na usługi lub dostawy 

udzielane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w związku z realizacją 

zadań związanych ze zwolnieniem z 

tytułu nieopłaconych składek, 

o których mowa w art. 31zo, nie 

stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

Zwolnienie ze 

Składek  

Prawo zamówień 

publicznych 

Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych 

ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek nie stosuje się przepisów 

o zamówieniach publicznych. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

Art. 31zw. 

1. Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych przekazuje 

do Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych dotację z budżetu 

państwa w wysokości zwolnionych z 

obowiązku opłacania należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia 

Zwolnienie ze 

Składek  

Dotacje 

Przekazana zostanie dotacja z budżetu państwa 

do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Narodowego Funduszu 

Zdrowia w wysokości zwolnionych składek.  

Wyłączenia: 

1) w zakresie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 

wyłączenie stosowania art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



społeczne, o których mowa 

w art. 31zo. 

2. do planu finansowego Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych na 2020 r. 

nie stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 oraz 

art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

3. Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych przekazuje 

do Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotację z budżetu państwa 

w wysokości zwolnionych z 

obowiązku opłacania należności z 

tytułu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, o których mowa 

w art. 31zo. 

4. do planu finansowego Narodowego 

Funduszu Zdrowia na 2020 r. nie 

stosuje się art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

2) w zakresie planu finansowego NFZ – wyłączenie stosowania art. 52 ust. 2 pkt 

2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 869). 

Ustawa z dn 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 869) 

Art. 29 ust. 10 i 12 

10. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego nie mogą 

powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa. 

12. Zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego 

ujętych w planie finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ 

dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii 

sejmowej komisji do spraw budżetu. 

Art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b 

Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów 

publicznych: 

1) przychody - stanowią prognozy ich wielkości; 

2) koszty - mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:  

a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,  

b) zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub 

zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. 

Art. 31zx. 

Przychody z tytułu zwolnienia z 

obowiązku opłacania należności z 

tytułu składek, o których mowa 

w art. 31zo, nie stanowią przychodu 

w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Zwolnienie ze 

Składek  

Przychód 

Wyłączenie przychodów, z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania 

należności z tytułu składek, z przychodów w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 

Art. 31zy. 

Rada Ministrów może w celu 

przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określać inne okresy 

Zwolnienie ze 

Składek  

Inne okresy 

zwolnienia 

Upoważnienie Rady Ministrów do określenia innych okresów zwolnienia z 

tytułu nieopłaconych składek (biorąc pod uwagę okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii). 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



zwolnienia z tytułu nieopłaconych 

składek niż określone w art. 31zo ust. 

1–3, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii 

oraz skutki nimi wywołane. 

Art. 31zz. 

1. 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. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, 

składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe za drugi kwartał 2020 r. 

opłaca budżet państwa za 

pośrednictwem Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 

3. Do zwolnienia z opłacania składek, 

o którym mowa w ust. 1, nie stosuje 

się przepisów art. 12, art. 29 ust. 10 

i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

Zwolnienie 

z opłacenia 

składek 

na ubezpieczenie 

emerytalnorento-

we rolników 

     Zwolnienie: 

1) dotyczy składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.; 

2) opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

Wyłączono stosowanie przepisów art. 12, art. 29 ust. 10 i 12 

oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). 

Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 869) 

Art.. 12 

1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą 

i likwidują: 

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne 

organy działające na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki 

budżetowe; 

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, 

powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. 

2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej 

statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie 

przekazywane tej jednostce w zarząd. 

3.2) Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa 

przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z 

zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja 

o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw aktywów państwowych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej: 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    
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1) państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję 

o likwidacji; 

2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje 

urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych. 

6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może 

postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o 

przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez 

nowo utworzoną jednostkę. 

Art. 29 ust. 10 i 12 

10. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego nie mogą 

powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa. 

12. Zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego 

ujętych w planie finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ 

dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii 

sejmowej komisji do spraw budżetu. 

Art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b 

Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów 

publicznych: 

1) przychody - stanowią prognozy ich wielkości; 

2) koszty - mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:  

a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,  

b) zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub 

zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. 

 

 

Art. 31zzb. 

W roku 2020 realizacja dodatkowego 

rocznego świadczenia pieniężnego 

dla emerytów i rencistów i kosztów 

Dodatkowe 

roczne 

świadczenie 

pieniężne dla 

Realizacja i koszt obsługi tego świadczenia w zakresie, w jakim świadczenie 

to jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, następuje 

poprzez udzielenie Funduszowi Solidarnościowemu nieoprocentowanej 

pożyczki przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (dotyczy roku 2020). 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



obsługi wypłaty tego świadczenia, 

o którym mowa w ustawie 

o dodatkowym rocznym świadczeniu 

pieniężnym dla emerytów i rencistów 

z dnia 9 stycznia 2020 r., w zakresie 

w jakim świadczenie to jest 

finansowane ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, następuje 

poprzez udzielenie Funduszowi 

Solidarnościowemu 

nieoprocentowanej pożyczki przez 

Fundusz Rezerwy Demograficznej, 

zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych. 

emerytów 

i rencistów 

Art. 31zzd. 

1. W 2020 r. negocjacje w ramach 

Rady Dialogu Społecznego, o których 

mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, dotyczące zwiększenia 

wskaźnika waloryzacji, o którym 

mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy, 

przeprowadza się w sierpniu. 

2. Rada Ministrów może, w drodze 

rozporządzenia, określić inny miesiąc 

przeprowadzenia negocjacji 

w ramach Rady Dialogu Społecznego, 

niż wskazany w ust. 1, mając na 

względzie harmonogram prac 

budżetowych 

Negocjacje 

w ramach Rady 

Dialogu 

Społecznego 

Ustawa dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 53) 

Art. 89 ust. 3 

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem corocznych 

negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych 

w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację  

Art. 89 ust. 1 

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co 

najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

 

Termin przeprowadzenia negocjacji: sierpień 2020 r. 

 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia    

 



Rady Ministrów uzyskała prawo do określenia innego miesiąca w drodze 

rozporządzenia. 

Art. 17. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) wprowadza się 

następujące zmiany: 

Art. 2. pkt 4a. 

4a) kosztach płacy - oznacza to 

wynagrodzenie brutto oraz 

finansowane przez pracodawcę 

obowiązkowe składki na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

i wypadkowe naliczone od tego 

wynagrodzenia 

i obowiązkowe składki na Fundusz 

Pracy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i Fundusz 

Solidarnościowy.   

 

Art. 26a. 

a)     ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują 

brzmienie:  

1)   1950 zł -– w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do znacznego 

stopnia niepełnosprawności;  

2)     1200 zł -– w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności;”,  

b) ust. 1b otrzymuje 

brzmienie:  Kwoty, o których mowa w 

ust. 1, w odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych, którym 

orzeczono chorobę psychiczną, 

upośledzenie umysłowe, całościowe 

Zatrudnienie osób  

niepełnosprawnych 
Zmieniając art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększono kwoty 

dofinansowania na wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych o 

znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nowe kwoty mają 

zastosowanie od kwietnia 2020 r.  

 

Pomoc publiczna dla pracodawców przewidziana ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(dofinasowanie z art. 26a, a także pomoc udzielana na podstawie art. 26, 

art. 26d, art. 32 i art. 41)  może być udzielana:  

1) dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 

18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn. zm.);  

2) nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;  

3) o ile jej wartość, nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie 

z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19, kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.  

Ustawa reguluje także okres (począwszy od 8 marca i maksymalnie do 6 

miesięcy od  upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii) i sytuacje w których pracodawca może 

wykorzystać kwotę do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% 

kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze.   

Mocą przepisów ustawy, na okres od 6 marca 2020 r., nie dłużej jednakże niż 

do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii nie stosuje się art. 49 ust. 5d, art. 49f ust. 3f i 3g oraz 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia  

 

 



zaburzenia rozwojowe lub epilepsję 

oraz niewidomych, zwiększa się o:  

1) 1200 zł w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do znacznego 

stopnia niepełnosprawności;  

2) 900 zł w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności;  

3) 600 zł w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do lekkiego 

stopnia niepełnosprawności. 

 

 

 Dodaje się art. 68gd-–68gf w 

brzmieniu:  

 

Art. 68gd. 

1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., 

nie dłużej jednak niż do upływu 6 

miesięcy od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, kwota do 20% środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych lub 

zakładowego funduszu aktywności 

albo do 20% kwoty podlegającej 

zwrotowi na te fundusze na 

podstawie art. 29 ust. 3a z ind. 1 lub 

art. 33 ust. 4a, może być 

przeznaczona na:  

1)     utrzymanie zagrożonych 

likwidacją miejsc pracy 

osób niepełnosprawnych;  

art. 56a ustawy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426) 

Art. 45 ust. 5d. 

W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust.5c, naliczana jest opłata 

prolongacyjna, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. 

 

art. 49 ust. 5c. 

Prezes Zarządu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w 

przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem 

publicznym może:1)odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich 

zapłatę na raty,2)odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek 

za zwłokę lub rozłożyć ich zapłatę na raty–uwzględniając możliwości płatnicze 

pracodawcy oraz stan finansów Funduszu. 

 

Art. 49f ust. 3f. 

W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 2, ustala się opłatę równą sumie 

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej 

zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i2%, z tym że stawka ta 

nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik 

mógłby uzyskać na zasadach rynkowych. 

 

Art.49f. 

1. Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje 

dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do 

zawierania takich umów mogą:  

2)rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności, w 

drodze umowy–w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, 

interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi 

przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie 

całkowitej nieściągalności w rozumieniuart.49 ust.5b.  

 



2)     wynagrodzenia lub pomoc 

bytową dla osób niepełnosprawnych 

będących:  

a)     pracownikami,  

 wykonawcami pracy nakładczej,  

c)     innymi osobami niż wymienione 

w lit. a i b, świadczącymi pracę na 

rzecz dysponenta zakładowego 

funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych lub 

zakładowego funduszu aktywności,  

d)     niepracującymi 

osobami niepełnosprawnymi 

będącymi byłymi pracownikami 

dysponenta zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

lub zakładowego funduszu 

aktywności.;  

3)     inne wydatki niezbędne do 

zapewnienia ciągłości zatrudnienia 

i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, w tym do 

zapewnienia ciągłości działalności 

dysponenta zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

lub zakładowego funduszu 

aktywności.  

2. Warunkiem przeznaczenia 

środków w sposób określony w ust. 1 

jest uzyskanie zgody dysponenta 

Funduszu.   

3. W przypadku nieuzyskania zgody, 

o której mowa w ust. 2, dysponent 

zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych jest 

obowiązany do dokonania zwrotu 

Art. 49f ust. 3g. 

W razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności 

określonych w umowie ulega ona rozwiązaniu, a .należność staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

Art.56a. 

Kto nie dopełnia obowiązków składania informacji, o których mowa wart.21 

ust.2f, lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust.2, podlega karze grzywny 

do 500złotych. 

 

Art. 21 ust. 2f. 

Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o 

których mowa w ust.2, 2a i2b, oraz jednostki organizacyjne, o  których mowa 

w ust.2e, składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne 

odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu 

i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja 

miesięczna składana jest w terminie do dnia 20miesiąca następującego po 

miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna –do 20stycznia za 

rok poprzedni. 

 

art. 49ust. 2. 

Pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust.1, w terminie do dnia 

20następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności 

powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi 

Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w 

formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze 

rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

 

Zalecenia 

Ubiegając się o pomoc publiczną pracodawcy powinni zweryfikować, czy 

spełniają ku temu przesłanki określone ustawą. 



oraz wpłaty, o których mowa w 

art. 33 ust. 4a.  

4. Dysponent zamierzający 

wykorzystać środki zakładowego 

funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w sposób 

określony w ust. 1 jest obowiązany 

wystąpić o zgodę do dysponenta 

Funduszu w terminie do ostatniego 

dnia 5. miesiąca od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii.  

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio do dysponentów 

zakładowego funduszu aktywności.  

 

Art. 68ge. 

1. Za okresy od miesiąca marca 

2020 r. nie dłużej jednak niż za okres 

do upływu 6. miesiąca od dnia 

odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii 

pomoc publiczna udzielana na 

podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, 

art. 32 i art. 41 za okresy od marca do 

grudnia 2020 r. może być udzielana 

pracodawcom w trudnej sytuacji 

ekonomicznej jako pomoc publiczną, 

mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w 

gospodarce, o której mowa w Sekcji 

3.1 Komunikatu Komisji -–

Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii 



COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. 

UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).  

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, 

może być udzielana:  

1)     przedsiębiorcy, który na dzień 

31 grudnia 2019 r. nie spełniał 

kryteriów przedsiębiorstwa 

znajdującego się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 

1, z późn. zm.);  

2)     nie później niż do 31 grudnia 

2020 r.;  

3) o ile jej wartość, nie przekracza, 

łącznie z inną pomoc udzielaną 

zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu 

Komisji - Tymczasowe ramy środków 

pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19, kwoty 800 000 

EUR na przedsiębiorstwo.  

 

Art. 68gf. 

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie 

dłużej jednak niż do upływu 6. 

miesiąca od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii nie stosuje się art. 49 ust. 

5d, art. 49f ust. 3f i 3g oraz art. 56a. 

 



Art.81. 

Przepisy art. 26a ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą stosuje się 

do wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego za okres 

począwszy od miesiąca kwietnia 

2020 r. 

 

Art.94. 

1. Przepis art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 436) w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stosuje się do 

składników kosztów płacy za okresy 

począwszy od stycznia 2019 r. 

2. Kwota składki na Fundusz 

Solidarnościowy lub Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, która nie 

została przez pracodawców 

uwzględniona w kwocie kosztów 

płacy wykazanej w informacjach, o 

których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, złożonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy za okresy, o których mowa w 



ust. 1, lub została uwzględniona w 

kwocie kosztów płacy, ale nie została 

opłacona w całości lub została 

opłacona nieterminowo, nie stanowi 

podstawy do zwrotu kwoty 

przysługującego dofinansowania, 

ustalenia zerowego salda 

dofinansowania lub odmowy wypłaty 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 26a-26c tej ustawy. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio w odniesieniu do 

innych form pomocy publicznej lub 

pozapomocowego wsparcia 

udzielanego na podstawie ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Art. 54  

W ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

w art. 134 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowy o prowadzenie PPK 

podmiot zatrudniający zawiera w 

terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po upływie: 

1) 3 miesięcy od dnia, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 

i 4, 

2) 9 miesięcy od dnia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2 

Pracownicze Plany 

Kapitałowe 

Przesunięcie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o 

prowadzenie PPK dla podmiotów, do których stosuje się ustawę o PPK od dnia 

1 stycznia 2020 r. o 6 miesięcy. Termin zawarcia umowy o zarządzenie został 

przesunięty do dnia 27.10.2020 r., a umowy o prowadzenie do dnia 

10.11.2020 r. Zatem podmioty te obowiązują terminy ostateczne jak 

podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. Terminy dla pozostałych podmiotów zarządzających nie 

zostały zmienione. 

  

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) 

Art. 134 ust. 3 

Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 

dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2. 

  

wejście w życie  

z dniem   

ogłoszenia 

 



-– w imieniu i na rzecz osoby będącej 

w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba 

że osoba ta przed upływem tego 

terminu złoży deklarację, o której 

mowa w art. 23 ust. 2.”. 

Od kiedy stosuje się ustawę o PPK 

1) od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według 

stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; 

   BYŁO: termin zawarcia umowy o zarządzenie – do 24.04.2020 r., o 

prowadzenie – do 11.05.2020 r. 

                                  BĘDZIE: termin zawarcia umowy o zarządzenie – do 

27.10.2020 r., o prowadzenie – do 10.11.2020 r. 

2) od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

   POZOSTAJE: termin zawarcia umowy o zarządzenie – do 27.10.2020 r., o 

prowadzenie – do 10.11.2020 r. 

3) od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora 

finansów publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych). 

      POZOSTAJE: termin zawarcia umowy o zarządzenie – do 23.03.2021 r., o 

prowadzenie – do 10.04.2021 r. 

 

Zalecenia 

Zaleca się by podmioty zatrudniając, które nie rozpoczęły jeszcze 

procedury związanej z wyłonieniem instytucji finansowej do prowadzenia 

PPK, aby sprawdziły, czy przesunięcie terminu ich dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PODATKI 

 

USTAWA 

z dnia  31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Przepis Treść przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

Art. 

15p.  

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za 

część roku 2020, zwolnienia od 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. 

 

Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości dla podmiotów, 

których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu 

Komentarz 

Przepis upoważnia rady gminy oznaczyła 

grupy przedsiębiorców, których płynność 

finansowa się pogorszyła i udzieliła im 

zwolnienia z podatku od nieruchomości za 

część roku 2020.  

Ustawa nie wskazuje kryteriów oznaczania 

grup przedsiębiorstw oraz skali pogorszenia 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

PODATKI ALERT PRAWNY COVID-19  

Jarosław Ostrowski 
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
606 612 296 
j.ostrowski@ostrowski-legal.net   
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płynności finansowej pozostawiając gminom 

swobodę oznaczenia przesłanek.  

Zalecenia 

Gminy, które chcą przyznać ulgę, powinny 

przygotować jednoznaczne kryteria 

upoważniające do skorzystania ze 

zwolnienia bądź odroczenia podatku.  

Działania 

W odniesieniu do opisanych przepisów 

przedsiębiorcy muszą czekać na stosowne 

decyzje organów gminy. Nadal jednak mogą 

występować o  przyznanie ulg w trybie 

Ordynacji podatkowej. 

Art. 

15q 

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. 

 

 

 

Odroczenie terminu płatności podatku 

od nieruchomości  

Komentarz 

Ustawodawca przyznaje radzie gminy prawo 

do przedłużenia grupom przedsiębiorców 

terminów płatności podatku od 

nieruchomości. 

Zalecenia 

Gminy, które chcą przyznać ulgę, powinny 

przygotować jednoznaczne kryteria 

upoważniające do skorzystania ze 

zwolnienia bądź odroczenia podatku.  

Działania 

W odniesieniu do opisanych przepisów 

przedsiębiorcy muszą czekać na stosowne 

decyzje organów gminy. Nadal jednak mogą 

występować o przyznanie ulg w trybie 

Ordynacji podatkowej. 

Przepis wchodzi 

w  życie  z dniem 

ogłoszenia ustawy  

 

Art. 

15za 

 

1. Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. Zm), 

Zniesienie opłaty prolongacyjnej oraz 

możliwość zaniechania poboru 

odsetek od zaległości podatkowych. 

Komentarz 

W decyzjach o odroczeniu bądź rozłożeniu 

na raty płatności podatku lub zaległości 

Przepis wchodzi 

w życie  z dniem 

ogłoszenia 



dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo 

w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie 

stosuje się przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub 

w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, 

zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym 

następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których 

dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane. 

 

podatkowej wydawanych na podstawie 

wniosków złożonych w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii nie 

stosuje się opłaty prolongacyjnej nie ustala 

się opłaty prolongacyjnej.  

Ministrowi została przyznana kompetencja 

do zaniecania w całości lub w części poboru 

odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych. Nie wyklucza to możliwości 

indywidualnego ubiegania się o przyznanie 

ulgi na podstawie przepisów ordynacji 

podatkowej. 

Zalecenia 

Podatnicy zamierzający skorzystać z 

odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku 

bądź zaległości podatkowej zobowiązani sią 

wykazać, że ich wniosek jest uzasadniony 

ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, który ma związek ze stanem 

zagrożenia COVID. Konieczność wykazania 

tych przesłanek nie została w uchylona. Jeśli 

zamierzają złożyć wniosek po ustaniu stanu 

epidemii/zagrożenia epidemicznego, to już 

dziś powinni gromadzić dowody związku 

przyczynowego pomiędzy epidemią a ich  

Działania 

Podatnicy zamierzający skorzystać z ulg 

powinni złożyć stosowny wniosek nie później 

niż 30 dni po ustaniu stanu 

epidemii/zagrożenia epidemicznego 

ustawy, jednak 

dotyczy tylko 

wniosków 

złożonych 

w okresie 

obowiązywania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii albo w 

okresie 30 dni 

następujących po 

ich odwołaniu  

Art. 1 

pkt 14 

Art. 31zj. 1. W przypadku dokonywania przez podmiot 

podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w 

zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów 

Możliwość odstąpienia od nadzoru 

organów podatkowych nad 

Komentarz 

Przepis nie zawiera wskazania w jakiej 

formie podatnik powinien poinformować 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 



 akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, 

uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i 

niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych 

wyrobów znakami akcyzy w okresie od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, naczelnik urzędu celno-skarbowego 

na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: 

1) obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu  

   czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej; 

2 dokonania czynności określonej w przepisach  

   wydanych na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16  

   listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  

   (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 

    2550) przez tego kontrolującego. 

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, o odstąpieniu od 

obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu 

czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej lub od 

dokonania czynności przez kontrolującego. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje 

niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

informację o przebiegu przeprowadzonych czynności, o 

których mowa w ust. 1. 

czynnościami dotyczącymi wyrobów 

akcyzowych w okresie epidemii. 

organ o przeprowadzonych bez jego udziału 

czynnościach.  

Zalecenia 

W interesie podatnika jest dokumentowanie 

ewentualnych powiadomień (przepis nie 

wskazuje na konieczność pisemnej formy) ze 

strony organu o odstąpieniu od obecności 

aby uniknąć nieporozumień związanych z 

prawidłowością przebiegu procedury, 

Wydaje się celowe aby zwrócić się do organu 

podatkowego z prośbą o wskazanie jakich 

informacji oczekuje w związku z informacją o 

przebiegu przeprowadzonych czynności. 

Działania 

Należy archiwizować korespondencję z 

organem bądź dokumentować kontakty 

ustne/telefoniczne oraz ustalić (najlepiej w 

konsultacji z organem) kształt informacji o 

przebiegu czynności. 

 

Zgodnie 

z przepisem 

uregulowanie 

obowiązuje w 

okresie od dnia 

1 kwietnia 2020 

roku do dnia 

odwołania stanu 

zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii 

ogłoszonego w 

związku z COVID-

19.  

 

Art. 

15zzh 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych, w drodze 

rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

Możliwość przesunięcia przez ministra 

ds. Finansów publicznych terminów 

w zakresie ewidencji i wypełniania 

sprawozdań finansowych lub 

informacji przewidzianych m.in. 

w ustawie o rachunkowości oraz 

zezwala na przesunięcie terminu 

Komentarz 

Przepis przewiduje dla ministra ds. Finansów 

publicznych m.in. kompetencję co do 

przesunięcia terminu do przekazania 

Szefowi KAS sprawozdania finansowego w 

formie elektronicznej (art. 45 ust. 5 PIT).  

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

 

Delegacja 

ustawowa dla 

ministra w 



do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań 

lub informacji, o których mowa w: 

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz  

w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej  

ustawy, 

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na  

podstawie tej ustawy, 

3 art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku  

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  

1387, z późn. zm.) 

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej  

realizacji tych obowiązków. 

2. W przypadku gdy terminy posiedzeń organów 

zatwierdzających określone w przepisach szczególnych 

przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1, posiedzenia organów zatwierdzających 

odbywają się w terminie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 1. 

3. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym 

mowa w ust. 1, nowego terminu  zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 

271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. 

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie 

absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

zarządu powiatu lub zarządu województwa, o którym 

zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych. 

Nie jest jasna relacja tego przepisu z atr. 50 

Ordynacji podatkowej, który pozwala mu 

przedłużać terminy przewidziane w 

przepisach prawa podatkowego. Oznacza to, 

że do chwili wydania przez ministra 

stosownego rozporządzenia podatnicy mają 

obowiązek wykonać ciążące na nich 

obowiązki. 

Niezależnie jednak od działania ministra 

podatnicy mogą w trybie art. 48 Ordynacji 

podatkowej zwrócić się o odroczenie 

terminów przewidzianych w przepisach 

prawa podatkowego. Odroczenie nie 

dotyczy terminów określonych w art. 68-71, 

art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 

3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118 Ordynacji 

podatkowej. 

Zalecenia 

Podatnicy powinni zawczasu ustalić jakich 

terminów wynikających z prawa 

podatkowego nie zdołają dotrzymać i 

sformułować stosowny wniosek. 

Działania 

Oczekiwać na rozporządzenie ministra 

względnie samodzielnie wystąpić do organu 

podatkowego o odroczenie terminu. 

zakresie wydania 

przedmiotowego 

rozporządzenia 

dotyczy tylko 

okresu, w którym 

ogłoszono stan 

zagrożenia 

epidemicznego 

lub stan epidemii.  
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mowa w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, w terminie 15 dni przed dniem 

wskazanym w rozporządzeniu. 

Art. 

15zzs 

1. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, i 1495 oraz z  

   2020 r. poz. 284), 

10 innych postępowaniach prowadzonych na podstawie  

   ustaw 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten  

okres. 

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu 

terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 

terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach 

wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w sprawach 

wyboru lub powołania organów, których kadencje są 

Przepis z mocy prawa powoduje 

zawieszenie biegu terminów 

procesowych m.in. postępowań 

sądowo-administracyjnych, 

egzekucyjnych, karnych skarbowych, 

podatkowych i kontrolnych. 

 

 

 

Komentarz 

Zawieszenie postępowania nie skutkuje 

wstrzymaniem biegu ewentualnych odsetek 

od zaległości podatkowych w czasie jego 

trwania.  

Zawieszeniu ulega również bieg terminu na  

wyrażenie przez organ stanowiska albo  

wydanie interpretacji indywidualnej, z  

wyjątkiem interpretacji indywidualnej. 

 

Z drugiej strony wydaje się, że skoro 

ustawodawca wstrzymał wyłącznie bieg 

terminów procesowych, to nadal biegną 

terminy materialnoprawne np. 

przedawnienie.  

Wydaje się, że za okres o jaki skutek 

zawieszenia terminów przedłuży się 

postępowanie podatkowe i kontrolne 

podatnik uzyska pewne przesłanki do 

ubiegania się o umorzenie ewentualnych  

odsetek narosłych w tym okresie.  

Przepis wskazuje nadto przypadki, w których 

pomimo zawieszenia biegu terminów 

procesowych podatnicy będą zobowiązani 

dokonać czynności określonych w wezwaniu 

organu jeżeli m.in wymaga tego interes 

publiczny lub ważny interes strony albo 

kontrolowanego. Przepis ten może rodzić 

pewne niebezpieczeństwo dla podatników, 

ponieważ o tym czy zachodzą przewidziane 

Przepis wchodzi 

w życie  z dniem 

ogłoszenia ustawy  

Przepis wywiera 

wpływ na bieg 

terminów 

procesowych 

i sądowych 

w okresie stanu 

zagrożenia 

epidemicznego 

lub stanu 

epidemii  



określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

terminów wyborów do organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i 

pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których 

mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań 

wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 

3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych.   Prezes Krajowej Izby 

Odwoławczej w porozumieniu z Prezesem Zamówień 

Publicznych może określić, w drodze zarządzenia 

szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby 

Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego 

toku jej urzędowania oraz stosowane środki 

zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie 

konieczność podejmowania działań związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, uczestnik 

postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, 

do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie 

art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, są obowiązani, na 

żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w 

wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania 

czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1) wymaga tego interes publiczny lub ważny interes  

   strony albo kontrolowanego – w przypadkach, o  

   których mowa w ust. 1 pkt 4 i 79; 

2) niepodjęcie czynności mogłoby spowodować  

   niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub  

   zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego  

w nim przesłanki w arbitralnie zdecyduje 

organ, podczas gdy podatnik nie ma 

możliwości polemiki a także może nie mieć 

faktycznych możliwości wykonania 

oczekiwanych czynności. 

Przepis milczy na ten temat ale wydaje się 

całkowicie możliwe aby podatnik, powołując 

się na swój ważny interes wystąpił do organu 

o wdrożenie wobec niego procedury 

przewidzianej w ust. 4 pkt 1i 2 oraz ust. 9. 

Zalecenia 

W przypadku, gdy podatnik nie może spełnić 

żądania organu powinien szczegółowo 

udokumentować tę okoliczność. Jeśli 

natomiast zależy mu na prowadzeniu  przez 

organ określonych czynności powinien 

zwrócić się  do organu z wnioskiem o 

zastosowanie procedury przewidzianej w 

ust. 4 pkt. 1 i 2 oraz ust. 9 odwołując się np.. 

do swojego ważnego interesu bądź interesu 

publicznego.  

Działania 

Należy dokonać oceny skutków trwających 

procedur i podjąć decyzję o ewentualnym 

podjęciu wyżej opisanych działań. 



   albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę  

   materialną – w przypadkach, o których mowa w ust. 1  

   pkt 13, 5, 6 i 10. 

5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd lub 

podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub 

kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z żądaniem. 

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza 

się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw 

i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a 

ust. 4 i 5. 

7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 

1, w postępowaniach i kontrolach, o których mowa w ust. 

1, są skuteczne. 

8. 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, o którym mowa w ust. 1. 

9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot 

może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości 

uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika 



postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać 

interpretację indywidualną. 

10. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1) przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku  

   organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio  

   postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony  

   lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy  

   w terminie nie stosuje się; 

2) organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio  

   postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar,   

   grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na  

   rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w  

   terminach określonych przepisami prawa. 

11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, 

prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w 

okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą 

wywodzenia środków prawnych dotyczących 

bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony 

do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Art. 

15zzj 

 

 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, o 

którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). 

W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w 

sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe, a wszczęte umarza. 

Opóźnienie w złożeniu przez osoby 

fizyczne zeznania rocznego  

Komentarz 

Ustawodawca nie odroczył terminu 

przesłania zeznania rocznego oraz zapłaty 

podatku dochodowego od osób fizycznych, 

ale jednocześnie uznał, że jego złożenie i 

zapłata w terminie do 31 maja 2020 r. jest 

równoznaczne z ze złożeniem przez 

podatnika tzw. czynnego żalu. Dodac należy, 

że zgodnie z art. 16 § 6 instytucji czynnego 

żalu nie stosuje się do sprawcy, który: 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

- dotyczy zeznania 

podatkowego za  

rok 2019.  



 

 

 

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu 

zabronionego; 

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od 

siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego 

czynu zabronionego; 

3) zorganizował grupę albo związek mający 

na celu popełnienie przestępstwa 

skarbowego albo taką grupą lub związkiem 

kierował, chyba że zawiadomienia, o którym 

mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi 

członkami grupy lub związku; 

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko 

niej postępowania o ten czyn zabroniony. 

 

Omawiana regulacja nie ogranicza prawa 

podatnika do złożenia wniosku o odroczenie 

terminu do złożenia zeznania oraz 

odroczenia terminu płatności podatku w 

trybie Ordynacji podatkowej. 

Należy pamiętać, że omawiany przepis nie 

odracza obowiązków podatników lecz 

przewiduje możliwość uniknięcia 

odpowiedzialności. Nie zlalnia on z 

obowiązku zapłaty odsetek od 

nieuregulowanego w terminie podatku. 

Uwaga – w podatku dochodowym od osób 

fizycznych korzystanie z szeregu ulg i 

przywilejów jest możliwe jedynie w zeznaniu 

podatkowym a nieterminowe złożenie 

zeznania może pozbawiać podatnika prawa 

do ulgi (np. Wspólnego rozliczenia z 

małżonkiem). 



 

Zalecenia 

Podatnicy powinni ustalić czy zamierzają 

skorzystać z ulg rozliczanych w zeznaniu 

rocznym i zbadać czy nieterminowe złożenie 

zeznania nie spowoduje utraty przywileju.  

 

Podatnicy, którzy nie są w stanie podołać 

obowiązkowi złożenia zeznania oraz zapłaty 

podatku powinni skorzystać z możliwości 

wystąpienia z wnioskiem o odroczenie 

terminu złożenia zeznania oraz płatności 

podatku. 

 

Działania 

Podatnicy zamierzający skorzystać z ulg 

rozliczanych w zeznaniu powinni dołożyć 

wszelkich starań aby uczynić to w terminie 

do 30 kwietnia 2020 r. 

Jeśli złożenie zeznania i załata podatku nie 

jest możliwa należy sporządzić wniosek o 

odroczenie terminu złożenia zeznania oraz 

płatności podatku bądź dopełnić tego 

obowiązku płacąc podatek wraz z odsetkami 

w terminie do 31 maja 2020 r. 

 

Art.15z

zk 

Ust. 1 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, 

wstrzymać administracyjne postępowanie egzekucyjne 

należności pieniężnych, określając w szczególności zakres 

terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres ,  

okres, na który następuje wstrzymanie, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

Przepis przyznaje Radzie Ministrów 

prawo do wstrzymania postępowań 

egzekucyjnych na niektórych 

obszarach. 

Komentarz 

Wstrzymanie nie skutkuje zawieszeniem 

biegu odsetek w okresie jego trwania. 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem  

ogłoszenia 

ustawy.  

Korzystając z 

delegacji 



epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 

oraz skutki nimi wywołane 

Ust.2 W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust.1, 

mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku 

bankowego lub rachunku prowadzonego przez 

spółdzielcza kasę oszczędniościowo-kredytową. 

ustawowej Rada 

Ministrów ma 

mieć na względzie 

okres 

obowiązywania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego 

lub stanu 

epidemii praz 

skutki nimi 

wywołane 

Art. 

15zzn 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z 

COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p 

ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub 

art. 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

865, z późn. zm. przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia 

przelewu. 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek 

inny niż ujawniony w tzw. białej liście 

podatników 

Komentarz 

Przepis wydłuża do 14 dni (w miejsce 3) 

termin do zawiadomienia naczelnika US o 

zapłacie należności na inny rachunek aniżeli 

zawarty na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług 

Stosowanie przepisu 117ba § 3 powinno 

zostać zawieszone. 

Zalecenie 

Nadal należy przestrzegać obowiązku 

dokonywania płatności na rachunki objęte 

tzw. białą listą. 

Działanie 

Płatność dokonana na inny rachunek aniżeli 

wskazany w tzw. białej liście należy zgłosić 

najpóźniej w terminie 14 dni od dokonania 

przelewu. 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem  

ogłoszenia 

ustawy.  

Przepis 

obowiązuje 

w okresie 

obowiązywania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu 

epidemii z 

powodu COVID-

19.  

Art. 

31g 

1. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji 

indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

Przedłużenie terminu do wydania 

interpretacji indywidualnej 

Komentarz 

Przepis wydłuża o 3 miesiące termin do 

wydania indywidualnej interpretacji prawa 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 
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ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz 

złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 

trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

przedłuża się o 3 miesiące. 

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, 

pozostaje bez wpływu na termin do wydania interpretacji 

ogólnych na wniosek, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może, w drodze rozporządzenia, przedłużać w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do wydania 

interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14d § 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 

miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19. 

 

podatkowego i upoważnia ministra ds. 

Finansów do kolejnego przedłużenia 

terminu do jej wydania (nie więcej niż o 

kolejne 3 miesiące). 

Przedłużenie nie powoduje uzyskania 

zakresy ochrony przewidzianej w art. 14m 

Ordynacji podatkowej w przypadku, gdy 

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, 

któremu odpowiada stan faktyczny będący 

przedmiotem interpretacji, będą miały 

miejsce po terminie, w którym interpretacja 

powinna zostać wydana a przed terminem 

jej faktycznego doręczenia. 

W wielu przypadkach podatnicy nie będą 

mogli zwlekać z działaniami i oczekiwać na 

doręczenie interpretacji w przedłużonym 

terminie.  

Zalecenia 

Podatnicy zbadać czy mogą powstrzymać się 

z podejmowaniem działań przedstawianych 

we wniosku o interpretację prawa 

podatkowego jako zdarzenie przyszłe do 

czasu uzyskania jej uzyskania.  

Działanie 

Jeśli to możliwe podatnicy powinni 

wstrzymać się z podejmowaniem działań 

przedstawianych we wniosku o interpretację 

prawa podatkowego jako zdarzenie przyszłe 

do czasu uzyskania jej uzyskania. W innym 

przypadku mogą nie uzyskać pełnej ochrony 

przewidzianej w art. 14m. 

ogłoszenia 

ustawy.  

Wprowadzone 

zmiany w zakresie 

terminu wydania 

interpretacji 

indywidualnych 

obowiązują od 

dnia wejścia w 

życie ustawy do 

dnia odwołania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego, a 

jeżeli ogłoszony 

został stan 

epidemii – do dnia 

jego odwołania.   



Art. 

31y 

1.W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu 

art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale 

III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a 

rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

2. Czynności dokonane przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i 

wspomagających w okresie, o którym mowa w ust. 1, są 

skuteczne. 

 

 

Zawieszenie terminów w odniesieniu 

do zgłaszania krajowych schematów 

podatkowych. 

Komentarz 

Przepis powoduje, że nie zaczyna biegu bądź 

zostaje zawieszony bieg terminów do 

zgłaszania schematów podatkowych. Należy 

pamiętać, że po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego rozpoczną one bieg na nowo. 

Przepis nie zwalnia podatników od 

obowiązków raportowania. 

Podkreślić należy, że niezależnie od trwania 

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii okres zawieszenia skończy się 

najpóźniej z dniem 30 czerwca 2020 r. 

Zalecenie 

Podatnik powinien ustalić zdarzenia mające 

charakter schematów podatkowych i 

monitorować termin ich zgłoszenia. 

Działanie 

Po upływie stanu zagrożenia epidemicznego 

i stanu epidemii, nie później niż 30 czerwca 

2020 r. wypełnić obowiązki dotyczące w 

zakresie MDR. 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

Zmiany biegu 

terminów 

obowiązują do 

dnia odwołania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego i 

stanu epidemii 

ogłoszonego w 

związku z COVID-

19, nie dłużej 

jednak niż do dnia 

30 czerwca 2020 

roku. 

Art. 

31z 

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do 

złożenia informacji o cenach transferowych, o którym 

mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387, z późn. Zm.) i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

w przypadku podmiotów, których rok podatkowy  

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył 

przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

Wydłużenie terminu do złożenia 

informacji o cenach transferowych 

Komentarz 

 

Przepis wydłuża do dnia 30 września 2020 r. 

podatnikom podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz od osób prawnych termin do 

przedłożenia dokumentacji cen 

transferowych. 

 

Regulacja nie dotyczy znacznej grupy 

podatników, którzy mają przesunięty rok 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

 



podatkowy i nie rozpoczęli działalności w 

roku 2019. 

 

 

Zalecenia 

Podatnicy którzy mają przesunięty rok 

podatkowy i nie rozpoczęli działalności w 

roku 2019 składają informację na 

dotychczasowych zasadach. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Art. 4 Art. 52k. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o 

którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej 

„ustawą o COVID-19”: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz 

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej 

działalności gospodarczej niższe o co najmniej 

50% od łącznych przychodów uzyskanych w 

2019r. Z tej działalności  

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, 

nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł 

odpowiednio dochód lub przychód uzyskany 

w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy 

obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c 

oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Rozliczenie straty podatkowej za 2020 Komentarz: instytucja rozliczenia straty w 

zeznaniu podatkowym za 2019 r; pod 

warunkiem: poniesienia straty za 2020 oraz 

łącznej wysokości przychodów niższych o co 

najmniej 50% od łącznych przychodów 

osiągniętych w 2019 r.   Strata nierozliczona, 

podlega rozliczenia na zasadach ogólnych. 

Limit: 5 mln złotych.  

Zalecenia:  w przypadku poniesienia straty w 

2020 r. z działalności gospodarczej, podatnik 

winien dokonać sumowania łącznych 

przychodów osiągniętych w 2019 i 2020 r. 

Jeśli łączne przychody z 2020 r. będą niższe 

o co najmniej 50% od tych osiągniętych w 

2019 r. podatnikowi przysługuje możliwość 

jednorazowego rozliczenia straty poprzez 

korektę zeznania za 2019 r. lub na zasadach 

ogólnych.   

Działania: złożenie korekty zeznania za 2019 

r.   

 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem  

ogłoszenia 

ustawy,  dotyczy 

określonego roku 

podatkowego.  



3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, 

podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 

pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

4. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega 

odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Art. 4 

 

Art. 52l. Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1: 

1)  pkt 9a – w 2020 r. wynosi 3 000 zł; 

2)  pkt 26 lit. b – w 2020 r. wynosi 10 000 zł; 

3)  pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2 000 zł; 

4)  pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3 000 zł. 

 

Limity zwolnień przedmiotowych Komentarz: ustawa wprowadza wyższe 

limity zwolnień z podatku dochodowego na: 

1) zapomogi z funduszy zakładowych lub 

międzyzakładowych organizacji 

związkowych do kwoty 3 tyś złotych w 2020 

r. 

2) zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń 

losowych  otrzymane z innych źródeł do 

kwoty 10 tyś złotych w 2020 r. 

3) wartość świadczeń otrzymanych przez 

pracownika z ZFŚS - 2 tyś złotych w 2020 r. i 

2021 r.  

4) dopłaty do wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży do lat 18 finansowe z innych 

źródeł do kwoty 3 tyś złotych w 2020 r. i 

2021 r. 

Zalecenia: wprowadzona zmiana daje 

pracodawcom możliwość finansowego 

wsparcia pracowników np. z ZFŚŚ w wyższej 

kwocie niż dotychczas. Dofinansowania te 

będą zwolnione z opodatkowania 

podatkiem dochodowym.  

 

 

Przepis wchodzi 

w życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, limity 

wskazane 

w przepisie 

dotyczą roku 

2020.  



Art. 4 Art. 52m. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane 

lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.: 

1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq 

ustawy o COVID-19; 

2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i 

wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 

ustawy o COVID-19. 

 

Zwolnienie z podatku dochodowego 

świadczenia postojowego oraz 

świadczenia zakwaterowania i 

wyżywienia pracowników w trakcie 

epidemii 

Komentarz: zwolnienie z podatku 

dochodowego świadczenia postojowego 

oraz świadczeń polegających na 

zakwaterowaniu i wyżywieniu pracowników 

w trakcie trwania epidemii lub stanu 

epidemicznego 

Zalecenia: pracodawca w trakcie trwania 

epidemii lub stanu epidemicznego w sytuacji 

zmiany rozkładu czasu pracy pracowników 

czy zmiany wykonywania pracy na pracę w 

godzinach nadliczbowych ma obowiązek 

zapewnienia pracownikom zakwaterowania 

i wyżywienia: takie świadczenia są zwolnione 

z podatku dochodowego i składek na 

ubezpieczenie społeczne 

Działania: weryfikacja czasu pracy 

pracowników oraz pracy w godzinach 

nadliczbowych i zapewnienie na czas 

określony swoim pracownikom wyżywienia i 

zakwaterowania; świadczenia są zwolnione z 

podatku dochodowego 

 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem , 

ogłoszenia ustawy 

dotyczy jednak 

otrzymanych 

świadczeń w 2020 

roku.  

Art. 4 Art. 52n. 1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej 

zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia 

podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny 

przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 

2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w 

art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1)  podmiotom wykonującym działalność leczniczą, 

wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o 

COVID-19; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na 

cele wykonywania zadań ustawowych; 

Odliczenie darowizn Komentarz: ustawa wprowadza możliwość 

odliczenia darowizn na rzecz określonych - 

wskazanych w ustawie podmiotów. Kwota 

odliczenia jest równa 200 % darowizny 

(wpłaconej do 30.04.2020 r.), 150% 

darowizny wpłaconej w maju 2020 r. oraz 

wartości wpłaconej darowizny dokonanej w 

okresie od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. 

Zalecenia: ustawodawca daje podatnikom 

możliwość odliczenia darowizn przy 

obliczaniu podatku lub zaliczki na podatek, 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

on darowizn 

przekazanych na 

walkę z 

koronawirusem w 

okresie od 1 

stycznia 2020 

roku do dnia 30 



3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, 

przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 200% wartości darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 

darowizny. 

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na 

podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, 

do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 

2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 

oraz art. 45 ust. 3a 

przekazanych na walkę z koronawirusem w 

okresie od 1.01.2020 do 30.09.2020 r.  

Działania: odliczenie darowizny od podatku 

czy zaliczki na podatek będzie możliwe, jeśli 

darowizna będzie przekazana w okresie do 

30 września 2020 r.  na rzecz konkretnych 

podmiotów wskazanych w ustawie oraz na 

przekazana na konkretny cel.  

W tym przypadku podatnicy powinni: 

1) zgromadzić dowód wpłaty darowizny na 

rachunek bankowy podmiotu wskazanego w 

ustawie 

2) ze wskazaniem celu darowizny zbieżnym z 

celami ustawowymi podmiotów, które 

zostały wskazane w ustawie  

września 2020 

roku.  

Art. 4 Art. 52o. 1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych 

w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych 

przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek 

określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie 

do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących 

świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o 

Płatnicy podatku dochodowego- PIT-4 Komentarz: zaliczki PIT-4 pobrane w marcu i 

kwietniu 2020 r. ulegają prolongacie do 1 

czerwca 2020 r., jeśli płatnicy ponieśli 

negatywne skutki COVID-19. Regulacja ta 

dotyczy również płatników dokonujących 

świadczeń z tytułu działalności wykonywanej 

osobiście oraz z tytułów z praw autorskich i 

pokrewnych.  

Zalecenia: prolongata zapłaty zaliczek na 

podatek wprowadza wymóg poniesienia 

przez płatników negatywnych skutków 

COVID-19 

Działania: sporządzenie przez płatników 

wewnętrznej notatki i zgromadzenie 

dowodów wskazujących na wystąpienie 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

Ogłoszenia ustawy 

Przepis określa 

termin prolongaty 

zapłaty PIT-4 do 

dnia 1 czerwca 

2020 roku.  



której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich 

i praw pokrewnych. 

 

przesłanek, które spowodowały pogorszenie 

sytuacji z powodu COVID-19 

Art. 4 Art. 52p. 1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin 

zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie 

pierwsze, za miesiące marzec-–maj 2020 r., w których 

podatnik spełniał łącznie następujące warunki: 

1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu 

przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co 

najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 

tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 

14. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje 

się do podatników, którzy: 

1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w 

przypadku której nie ustala się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 

ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 

przychodów, o których mowa w art. 14; 

3) rozpoczęli działalność w 2020 r. 

3. Przez średnie  przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o 

których mowa w art. 14, uzyskanych w roku, w którym 

podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była 

prowadzona ta działalność 

Przesuniecie terminów do zapłaty 

podatków od przychodów z budynków 

Komentarz: prolongata zapłaty podatku od 

budynków do 20 lipca 2020 r. za miesiące 

marzec, kwiecień, maj 2020 r. pod 

warunkiem spełnienia licznych warunków: 

poniesienia negatywnych konsekwencji 

COVID-19; uzyskanie przychodów w danym 

miesiącu niższych o co najmniej 50% w 

stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego 

Zalecenia: weryfikacja przychodów u 

podatnika za miesiące marzec, kwiecień, maj 

2020 r. oraz weryfikacja przesłanek 

wskazujących na skutki działania COVID-19 u 

podatnika 

Działania: sporządzenie przez podatników 

wewnętrznej notatki i zgromadzenie 

dowodów wskazujących na wystąpienie 

przesłanek, które spowodowały pogorszenie 

sytuacji podatnika z powodu COVID-19 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

Ogłoszenia 

ustawy. 

 

Przepis określa 

termin prolongaty 

zapłaty podatku 

od budynków do 

dnia 20 lipca 2020 

roku.  



Art. 4 Art. 52q. 1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu 

na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 za 

poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 

r., w których spełnione zostały łącznie następujące 

warunki: 

1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19; 

2)   uzyskane przez podatnika w danym okresie 

rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są 

niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 

tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 

14. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje 

się do podatników, którzy: 

1)     stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w 

przypadku której nie ustala się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 

ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 

przychodów, o których mowa w art. 14; 

3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 

2020 r. 

3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o 

których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku 

podatkowym i liczby miesięcy, w których była 

prowadzona działalność gospodarcza w tym roku. 

4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku 

podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 

Ulga za złe długi Komentarz: w okresach rozliczeniowych 

przypadających na rok 2020, ustawodawca 

pozwala podatnikom, którzy nie uregulowali 

swojego zobowiązania w terminie 90 dni od 

terminu zapłaty, aby nie zwiększali 

przychodu o wartość niezapłaconego 

zobowiązania. Możliwe jest to pod 

warunkiem: poniesienia negatywnych 

konsekwencji z powodu COVID-19 oraz 

uzyskania przez podatnika niższych o co 

najmniej 50% przychodów z działalności w 

stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego lub dla tych podatników, 

którzy rozpoczęli prowadzenie działalności 

w 2019 r. - w stosunku do uzyskanych w tym 

roku średnich przychodów. Drugi warunek 

nie jest stosowany w sytuacjach 

wymienionych w ust. 2. 

Zalecenia: Wydaje się, że wprowadzony 

przepis pozwoli na nieponoszenie 

negatywnych konsekwencji podatkowych z 

tytułu zaległości wobec kontrahentów. 

Działania: Podatnicy, którzy chcieliby 

skorzystać z tej możliwości, powinni ustalić 

czy ponieśli negatywne konsekwencje z 

powodu epidemii, a także sprawdzić o ile ich 

przychody uległy zmniejszeniu w stosunku 

do 2019r. (ewentualnie skorzystać z 

warunków z ust. 2). Zgromadzenie dowodów 

(notatek wewnętrznych, analiz) 

potwierdzających poniesienie negatywnych 

skutków oraz zmniejszenie przychodu. 

 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

poszczególnych 

okresów 

rozliczeniowych 

przypadających w 

2020 roku.  



zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o 

których mowa w art. 14. 

Art. 4 Art. 52r. 1. Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy 

na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, 

o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w 

trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek 

za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19. Przepisu art. 44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się. 

 

2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki należne do 

końca roku oblicza się zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f 

począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz 

zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy 

obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w 

uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b–6i. 

 

3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek 

na podstawie ust. 1 podatnicy informują w zeznaniu, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym 

za 2020 r. 

 

Zmiana formy opłacania zaliczek z 

uproszczonych na skalę podatkową 

Komentarz: mali podatnicy, którzy wybrali 

uproszczoną formę płacenia zaliczek na 

podatek dochodowy, mają możliwość 

rezygnacji z tej formy płacenia zaliczek za 

miesiące marzec-grudzień 2020 r. Zmiana 

jest możliwa, jeśli podatnicy ponieśli 

negatywne skutki działania COVID-19. 

Zalecenia: weryfikacja wysokości 

wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy 

w porównaniu do wysokości osiąganych oraz 

przewidywanych przychodów 

Działania: weryfikacja jak w zaleceniach; w 

przypadku płacenia zaliczek 

niewspółmiernie wysokich do osiągniętych 

przychodów oraz przewidywanych 

przychodów, podatnik może zrezygnować z 

tej formy opłacania zaliczek. Podatnik jednak 

musi ponieść negatywne ekonomiczne 

skutki działania COVID-19. W tym przypadku 

podatnik powinien sporządzić wewnętrzną 

notatkę oraz zgromadzić dowody 

wskazujące na pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej u podatnika. O zmianie formy 

opłacania zaliczek podatnik informuje w 

zeznaniu rocznym.   

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

uproszczonej 

formy wpłacania 

zaliczek wybranej 

na 2020 rok.  

Art. 4 

 

Art. 52s.  1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo 

odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 

środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji 

towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i 

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny od 

środków trwałych nabytych w celu 

produkcji towarów związanych z walką 

z COVID-19 

 

 

Komentarz: ustawodawca daje możliwość 

jednorazowej amortyzacji środka trwałego 

wprowadzonego na stan środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zakupionego przez podatnika do produkcji 

towarów przeznaczonych na walkę z COVID-

19 w 2020 r. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy. 

Przepis dotyczy 

środków trwałych 

nabytych i 



2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w 

szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki 

odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na 

obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji 

i higieny rąk. 

 Zalecenia: wprowadzenie na stan środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych środka trwałego zakupionego w 

2020 r. i dokonanie jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego 

Działania: jak wyżej  

wprowadzonych 

do ewidencji 

środków trwałych 

w 2020 roku.  

Art. 4 

 

Art. 52t. 1. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 

26e, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-

rozwojową, której celem jest opracowanie produktów 

niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może 

odliczyć również od dochodu będącego podstawą 

obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 

3h. 

 

2. Przepis art. 26e stosuje się odpowiednio. 

 

Koszty  kwalifikowane ponoszone na 

działalność badawczo-rozwojową  

Komentarz: ustawodawca daje możliwość 

odliczenia kosztów poniesionych na 

działalność badawczo-rozwojową mającą na 

celu opracowanie produktów niezbędnych 

do zwalczania COVID-19, nie tylko od 

podstawy obliczenia podatku, ale także od 

dochodu będącego podstawą obliczenia 

zaliczki na podatek dochodowy 

Zalecenia: kwalifikacja wydatków, które 

mogą stanowić koszty kwalifikowane na 

działalność badawczo-rozwojową związaną z 

opracowaniem produktu na walkę z COVID-

19  i odliczenie od dochodu będącego 

podstawą wyliczenia zaliczki na podatek 

dochodowy 

Działania: zgromadzenie prawidłowo 

udokumentowanych wydatków 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, przy czym 

dotyczy on 

kosztów 

kwalifikowanych 

ponoszonych w 

2020 roku.  

Art. 4 

 

Art. 52u. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, 

osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które 

wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o 

którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą 

stosować w trakcie roku podatkowego do 

opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której 

mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na 

podatek dochodowy. 

5% stawka podatku dla podatników 

osiągających przychody z 

kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej wykorzystywane do 

walki z COVID-19 

Komentarz: Podatnicy osiągający w roku 

podatkowym, który: 

 rozpoczął się przed 1.01.2020r. a 

zakończy się po dniu 31.12.2019r 

lub  

 rozpoczął się po 31.12.2019 a przed 

dniem 1.01.2021r. 

mają prawo w trakcie roku podatkowego do 

opodatkowania kwalifikowanych dochodów 

z kwalifikowanych praw własności 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, przy czym 

dotyczy 

kwalifikowanych 

dochodów z 

kwalifikowanych 

praw własności 

intelektualnej 



2. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się 

w następujący sposób: 

1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych 

dochodów z kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z 

zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1; 

2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się 

jako różnicę między podatkiem obliczonym z 

zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1, 

od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 

marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie 

miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy 

podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania 

kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub 

złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego 

do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od 

końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na 

podatek zastosował 5% stawkę podatku. 

4. Przepisy art. 30ca stosuje się odpowiednio 

intelektualnej wykorzystywanej do walki z 

COVID-19 stawką 5% przy obliczaniu 

zaliczek. 

Podatnik ma prawo stosować te zasady 

również wówczas gdy nie posiada 

kwalifikowanego prawa własności ani 

ekspektatywy, pod warunkiem zgłoszenia 

lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego 

prawa w terminie 6 miesięcy od końca 

miesiąca w którym zastosował stawkę 5%. 

Zalecenia: Właściwe zdefiniowanie 

kwalifikowanych dochodów stanowi tu 

podstawę do zastosowania tego 

mechanizmu. 

Działanie: Analiza kwalifikowanych praw 

własności w kontekście ich przeciwdziałania 

COVID-19. 

 

osiągniętych w 

2020 roku.  

 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

Art. 6 Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej „ustawą o 

COVID-19”: 

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się 

przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 

Obniżenie dochodu o wysokość straty 

poniesionej w 2020 r.  w zeznaniu za 

2019 rok 

Komentarz: instytucja rozliczenia straty w 

zeznaniu podatkowym za 2019 r; pod 

warunkiem: poniesienia straty za 2020 oraz  

przychodów niższych o co najmniej 50% w 

porównaniu z rokiem bezpośrednio 

poprzedzającym pierwszy rok podatkowy u 

podatnika będący rokiem 2020.  Strata 

nieodliczona, podlega rozliczeniu na 

zasadach ogólnych. Limit: 5 mln złotych.  

Przepis wchodzi 

w życie z dniem  

ogłoszenia 

ustawy, przy czym 

dotyczy 

określonego w 

przepisie roku 

podatkowego.  



grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz 

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt. 1, 

przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów 

uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio 

poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym 

mowa w pkt 1  

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie 

więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany 

w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok 

podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 

2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub 

złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym 

dokonywane jest obniżenie na podstawie ust. 1, podatnik 

składa korektę zeznania. 

3. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega 

odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5. 

Zalecenia:  w przypadku poniesienia straty w 

2020 r. z działalności gospodarczej, podatnik 

winien dokonać sumowania przychodów 

osiągniętych w 2019 i 2020 r. Jeśli łączne 

przychody z 2020 r. będą niższe o co 

najmniej 50% od roku bezpośrednio 

poprzedzającego rok podatkowy u 

podatnika będącego 2020 r. podatnikowi 

przysługuje możliwość jednorazowego 

rozliczenia straty poprzez złożenie lub 

korektę zeznania za 2019 r. lub na zasadach 

ogólnych.   

Działania: złożenie zeznania lub korekty 

zeznania za 2019 r.   

 

Art. 6 Art. 38g. 1. Od podstawy opodatkowania ustalonej 

zgodnie z art. 18 ust. 1 w celu obliczenia podatku lub 

zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na 

podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 darowizny przekazane 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. 

na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 

ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, 

wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o 

COVID-19; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na 

cele wykonywania zadań ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

Odliczenie darowizn Komentarz: ustawa wprowadza możliwość 

odliczenia darowizn na rzecz określonych - 

wskazanych w ustawie podmiotów. Kwota 

odliczenia jest równa 200 % darowizny 

(wpłaconej do 30.04.2020 r.), 150% 

darowizny wpłaconej w maju 2020 r. oraz 

wartości wpłaconej darowizny dokonanej w 

okresie od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. 

Zalecenia: ustawodawca daje podatnikom 

możliwość odliczenia darowizn przy 

obliczaniu podatku lub zaliczki na podatek, 

przekazanych na walkę z koronawirusem w 

okresie od 1.01.2020 do 30.09.2020 r.  

Działania: odliczenie darowizny od podatku 

czy zaliczki na podatek będzie możliwe, jeśli 

darowizna będzie przekazana w okresie do 

30 września 2020 r.  na rzecz konkretnych 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy.  

 

Przepis dotyczy 

darowizn 

przekazanych od 

dnia 1 stycznia 

2020 roku do dnia 

30 września 2020 

roku.  



2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, 

przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 200% wartości darowizny; 

2)  w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 

darowizny. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, 

do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 

1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a. 

podmiotów wskazanych w ustawie oraz na 

przekazana na konkretny cel.  

W tym przypadku podatnicy powinni: 

1) zgromadzić dowód wpłaty darowizny na 

rachunek bankowy podmiotu wskazanego w 

ustawie 

2) ze wskazaniem celu darowizny zbieżnym z 

celami ustawowymi podmiotów, które 

zostały wskazane w ustawie 

 

Art. 6 Art. 38h. 1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin 

zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 11 

zdanie pierwsze, za miesiące marzec–maj 2020 r., w 

których podatnik spełniał łącznie następujące warunki: 

1)podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o 

którym mowa ustawie o COVID-19; 

2)uzyskane przez podatnika w danym miesiącu 

przychody, o których mowa w art. 12, są niższe o co 

najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 

2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich 

przychodów, o których mowa w art. 12. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje 

się do podatników, którzy: 

1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w 

przypadku której nie ustala się przychodów; 

Przesunięcie terminów do zapłaty 

podatku od przychodów z budynków 

Komentarz: prolongata zapłaty podatku od 

budynków do 20 lipca 2020 r. za miesiące 

marzec, kwiecień, maj 2020 r. pod 

warunkiem spełnienia licznych warunków: 

poniesienia negatywnych konsekwencji 

COVID-19; uzyskanie przychodów w danym 

miesiącu niższych o co najmniej 50% w 

stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego a dla podatników, którzy 

rozpoczęli prowadzenie działalności 

gospodarczej w 2019 r. - w stosunku do 

uzyskanych średnich przychodów (sposób 

liczenia wprowadzony w ustawie). 

Zalecenia: weryfikacja przychodów u 

podatnika za miesiące marzec, kwiecień, maj 

2020 r. oraz weryfikacja przesłanek 

wskazujących na skutki działania COVID-19 u 

podatnika 

Działania: sporządzenie przez podatników 

wewnętrznej notatki i zgromadzenie 

dowodów wskazujących na wystąpienie 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

Przepis określa 

termin prolongaty 

zapłaty podatku 

od budynków do 

dnia 20 lipca 2020 

roku. 

 



2) rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim 

kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, 

o których mowa w art. 12; 

3)  rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r. 

3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o 

których mowa w art. 12, uzyskanych w roku, w którym 

podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby 

miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. 

przesłanek, które spowodowały pogorszenie 

sytuacji podatnika z powodu COVID-19 

 

Art. 6 Art. 38i. 1. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu 

stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie 

art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 za poszczególne okresy 

rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których 

podatnik spełnił łącznie następujące warunki: 

1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19; 

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie 

rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 12, są 

niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 

2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich 

przychodów, o których mowa w art. 12. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje 

się do podatników, którzy: 

1) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w 

przypadku której nie ustala się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim 

kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, 

o których mowa w art. 12; 

3) rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r. 

Ulga za złe długi Komentarz: w okresach rozliczeniowych 

przypadających na rok 2020, ustawodawca 

pozwala podatnikom, którzy nie uregulowali 

swojego zobowiązania w terminie 90 dni od 

terminu zapłaty, aby nie zwiększali 

przychodu o wartość niezapłaconego 

zobowiązania. Możliwe jest to pod 

warunkiem: poniesienia negatywnych 

konsekwencji z powodu COVID-19 oraz 

uzyskania przez podatnika niższych o co 

najmniej 50% przychodów z działalności w 

stosunku do analogicznego okresu 

poprzedniego roku podatkowego. 

Zwolnienia nie stosuje się do podatników, 

którzy stosowali w 2019 r. formę 

opodatkowania dla której nie ustala się 

przychodów, rozpoczęli prowadzenie 

działalności w ostatnim kwartale 2019 r i nie 

osiągnęli przychodów, rozpoczęli 

prowadzenie działalności w 2020 r.  

Zalecenia: Wydaje się, że wprowadzony 

przepis pozwoli na nieponoszenie 

negatywnych konsekwencji podatkowych z 

tytułu zaległości wobec kontrahentów. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

poszczególnych 

okresów 

rozliczeniowych 

przypadających w 

2020 roku.  



3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o 

których mowa w art. 12, uzyskanych w roku rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, 

w których była prowadzona ta działalność. 

4. Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się 

przed dniem 1 października 2020 r., posiada 

zobowiązania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2, i 

zobowiązania te nie zostaną uregulowane do dnia 

złożenia zeznania za ten rok, do zobowiązań tych nie 

stosuje się art. 18f ust. 5 i 6. Zobowiązania te podlegają 

doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę 

obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu 

rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie 

wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do 

dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie 

zostanie uregulowane 

Działania: Podatnicy, którzy chcieliby 

skorzystać z tej możliwości, powinni ustalić 

czy ponieśli negatywne konsekwencje z 

powodu epidemii, a także sprawdzić o ile ich 

przychody uległy zmniejszeniu w stosunku 

do 2019r. (ewentualnie skorzystać z 

warunków z ust. 2). Zgromadzenie dowodów 

(notatek wewnętrznych, analiz) 

potwierdzających poniesienie negatywnych 

skutków oraz zmniejszenie przychodu. 

 

Art. 6 Art. 38j. Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 

2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o 

której mowa w art. 25 ust. 6, mogą zrezygnować w 

trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, 

jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19. Przepisu art. 25 ust. 7 pkt 2 nie 

stosuje się. 

2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki należne do 

końca roku oblicza się zgodnie z art. 25 ust. 1 począwszy 

od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował 

uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu 

tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w 

uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6–10. 

3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek 

na podstawie ust. 1 podatnicy informują w zeznaniu, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za 2020 r. 

Zmiana formy płacenia zaliczek z 

uproszczonych na zasady ogólne 

Komentarz: mali podatnicy, którzy wybrali 

uproszczoną formę płacenia zaliczek na 

podatek dochodowy, mają możliwość 

rezygnacji z tej formy płacenia zaliczek.  

Zmiana jest możliwa, jeśli podatnicy ponieśli 

negatywne skutki działania COVID-19. 

Zalecenia: weryfikacja wysokości 

wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy 

w porównaniu do wysokości osiąganych oraz 

przewidywanych przychodów 

Działania: weryfikacja jak w zaleceniach; w 

przypadku płacenia zaliczek 

niewspółmiernie wysokich do osiągniętych 

przychodów oraz przewidywanych 

przychodów, podatnik może zrezygnować z 

tej formy opłacania zaliczek. Podatnik jednak 

musi ponieść negatywne ekonomiczne 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, 

przewidziana w 

nim zmiana formy 

płacenia zaliczek 

dotyczy 2020 roku  



4. Przepisy ust. 1-–3 stosuje się odpowiednio do 

podatników, których rok podatkowy jest inny niż 

kalendarzowy i obejmuje część 2020 r. 

 

skutki działania COVID-19. W tym przypadku 

podatnik powinien sporządzić wewnętrzną 

notatkę oraz zgromadzić dowody 

wskazujące na pogorszenie ekonomiczne u 

podatnika. Zmiana formy opłacania zaliczek 

podatnik informuje w zeznaniu rocznym. 

Art. 6 

 

Art. 38k. 1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo 

odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 

środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji 

towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i 

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. 

2. Za towary, o których mowa w ust. 1, uważa się w 

szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki 

odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na 

obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji 

i higieny rąk. 

Jednorazowa amortyzacja środka 

trwałego zakupionego w 2020 r. na 

potrzeby walki z COVID-19 

Komentarz: ustawodawca daje możliwość 

jednorazowej amortyzacji środka trwałego 

wprowadzonego na stan środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zakupionego przez podatnika do produkcji 

towarów przeznaczonych na walkę z COVID-

19 w 2020 r. 

Zalecenia: wprowadzenie na stan środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych środka trwałego zakupionego w 

2020 r. i dokonanie jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego 

Działania: jak wyżej 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

 

Przepis dotyczy 

środków trwałych 

nabytych i 

wprowadzonych 

do ewidencji 

środków trwałych 

w 2020 roku. 

Art. 6 

 

Art. 38l. 1. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 

18d, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-

rozwojową, której celem jest opracowanie produktów 

niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może 

odliczyć również od dochodu będącego podstawą 

obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b, 

w trakcie roku podatkowego, który: 

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy 

się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub 

2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 

1 stycznia 2021 r. 

2. Przepis art. 18d stosuje się odpowiednio. 

Wydatki stanowiące koszty 

kwalifikowane działalności badawczo-

rozwojowej, której celem jest walka z 

COVID-19 

Komentarz: ustawodawca daje możliwość 

odliczenia kosztów poniesionych na 

działalność badawczo-rozwojową mającą na 

celu opracowanie produktów niezbędnych 

do zwalczania COVID-19, nie tylko od 

podstawy obliczenia podatku, ale także od 

dochodu będącego podstawą obliczenia 

zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 

roku podatkowego dla podatników, u 

których: 

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 

r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. 

lub 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 1 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

kosztów  

kwalifikowanych 

poniesionych w 

2020 roku.  



2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a 

przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

Zalecenia: kwalifikacja wydatków, które 

mogą stanowić koszty kwalifikowane na 

działalność badawczo-rozwojową związaną z 

opracowaniem produktu na walkę z COVID-

19  i odliczenie od dochodu będącego 

podstawą obliczenia zaliczki na podatek 

dochodowy 

Działania: jak wyżej 

 

Art. 6 

 

Art. 38m. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 24d, 

osiągający w roku podatkowym, który: 

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy 

się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub 

2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 

1 stycznia 2021 r. 

– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw 

własności intelektualnej, które wykorzystywane są do 

przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 

2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku 

podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę 

podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu 

zaliczek na podatek dochodowy. 

2. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się 

w następujący sposób: 

1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych 

dochodów z kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z 

zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 24d ust. 1; 

2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się 

jako różnicę między podatkiem obliczonym z 

zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 24d ust. 1, 

5% stawka podatku z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej  w 

trakcie roku podatkowego przy 

obliczaniu zaliczek 

Komentarz: Podatnicy osiągający w roku 

podatkowym, który: 

 rozpoczął się przed 1.01.2020r. a 

zakończy się po dniu 31.12.2019r 

lub  

 rozpoczął się po 31.12.2019 a przed 

dniem 1.01.2021r. 

mają prawo w trakcie roku podatkowego do 

opodatkowania kwalifikowanych dochodów 

z kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej wykorzystywanej do walki z 

COVID-19 stawką 5% przy obliczaniu 

zaliczek. 

Podatnik ma prawo stosować te zasady 

również wówczas gdy nie posiada 

kwalifikowanego prawa własności ani 

ekspektatywy, pod warunkiem zgłoszenia 

lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego 

prawa w terminie 6 miesięcy od końca 

miesiąca w którym zastosował stawkę 5%. 

Zalecenia: Właściwe zdefiniowanie 

kwalifikowanych dochodów stanowi tu 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

jedynie 

wskazanych w 

przepisie lat 

podatkowych.  



od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 

marca 2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie 

miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy 

podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania 

kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub 

złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego 

do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od 

końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na 

podatek zastosował 5% stawkę podatku. 

4. Przepisy art. 24d stosuje się odpowiednio. 

podstawę do zastosowania tego 

mechanizmu. 

Działanie: Analiza kwalifikowanych praw 

własności w kontekście ich przeciwdziałania 

COVID-19. 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

Art.23 po art. 57a dodaje się art. 57b-57c w brzmieniu: 

„Art. 57b.  

Art. 57b. 1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 

11 podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 

1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.: 

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, 

wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), 

zwanej dalej „ustawą o COVID-19”; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na 

cele wykonywania zadań ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

Odliczenie darowizn Komentarz: zmienione przepisy pozwalają na 

preferencyjne odliczenie darowizn na rzecz 

określonych podmiotów.  Kwota odliczenia 

jest równa 200 % darowizny (wpłaconej do 

30.04.2020 r.), 150% darowizny wpłaconej w 

maju 2020 r. oraz wartości wpłaconej 

darowizny dokonanej w okresie od 

1.06.2020 do 30.09.2020 r. 

Zalecenia: ustawodawca daje podatnikom 

możliwość odliczenia darowizn przy 

obliczaniu podatku lub zaliczki na podatek, 

przekazanych na walkę z koronawirusem w 

okresie od 1.01.2020 do 30.09.2020 r.  

Działania: odliczenie darowizny od podatku 

czy zaliczki na podatek będzie możliwe, jeśli 

darowizna będzie przekazana w okresie do 

30 września 2020 r.  na rzecz konkretnych 

podmiotów wskazanych w ustawie oraz 

przekazana na konkretny cel.  

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

Przepis dotyczy 

darowizn 

przekazanych od 

dnia 1 stycznia 

2020 roku do dnia 

30 września 2020 

roku.  



2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, 

przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 200% wartości darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 

darowizny. 

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na 

podstawie art. 11 i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, 

podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie 

roku podatkowego. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do 

darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz 

art. 21 ust. 2a. 

W tym przypadku podatnicy powinni: 

1) zgromadzić dowód wpłaty darowizny na 

rachunek bankowy podmiotu wskazanego w 

ustawie 

2) ze wskazaniem celu darowizny zbieżnym z 

celami ustawowymi podmiotów, które 

zostały wskazane w ustawie 

Art. 23 Art. 57c. Zwalnia się z obowiązku zwiększenia 

przychodów na podstawie art. 21 ust. 3f za poszczególne 

okresy przypadające w 2020 r., w których spełnione 

zostały łącznie następujące warunki: 

1)  podatnik poniósł w danym okresie negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o 

którym mowa w ustawie o COVID-19; 

2)  uzyskane przez podatnika w danym okresie przychody 

z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w 

stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a w przypadku 

podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 

tym roku średnich przychodów z działalności 

gospodarczej. 

Ulga za złe długi Komentarz: w okresach rozliczeniowych 

przypadających na rok 2020, ustawodawca 

pozwala podatnikom, którzy nie uregulowali 

swojego zobowiązania w terminie 90 dni od 

terminu zapłaty, aby nie zwiększali 

przychodu o wartość niezapłaconego 

zobowiązania. Możliwe jest to pod 

warunkiem: poniesienia negatywnych 

konsekwencji z powodu COVID-19 oraz 

uzyskania przez podatnika niższych o co 

najmniej 50% przychodów z działalności. 

Drugi warunek nie jest stosowany w 

sytuacjach wymienionych w ust. 2. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy, dotyczy 

poszczególnych 

okresów 

przypadających w 

roku 2020.  



2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje 

się do podatników, którzy: 

1)    stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w 

przypadku której nie ustala się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 

ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 

przychodów z działalności gospodarczej; 

3)   rozpoczęli działalność w 2020 r. 

3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, 

uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby 

miesięcy, w których była prowadzona działalność 

gospodarcza w tym roku. 

4. Do przychodów uzyskanych w poprzednim 

roku podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 

zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy. 

Zalecenia: Wydaje się, że wprowadzony 

przepis pozwoli na nieponoszenie 

negatywnych konsekwencji podatkowych z 

tytułu zaległości wobec kontrahentów. 

Działania: Podatnicy, którzy chcieliby 

skorzystać z tej możliwości, powinni ustalić 

czy ponieśli negatywne konsekwencje z 

powodu epidemii, a także sprawdzić o ile ich 

przychody uległy zmniejszeniu w stosunku 

do 2019r. (ewentualnie skorzystać z 

warunków z ust. 2). Zgromadzenie dowodów 

(notatek wewnętrznych, analiz) 

potwierdzających poniesienie negatywnych 

skutków oraz zmniejszenie przychodu. 

 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)   

Art.32  W art. 111 w ust. 3a: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub  

   fakturę z każdej sprzedaży: 

a) w postaci papierowej lub  

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej,  

   przesyłając ten dokument w sposób z nim  

   uzgodniony;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy  

   zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem  

   dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b;”; 

2)w art. 145a ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

Dla podatników prowadzących 

ewidencję sprzedaży z zastosowaniem 

kas rejestrujących: obowiązek 

wystawienia i wydania nabywcy 

paragonu lub fakturę sprzedaży w 

postaci papierowej lub elektronicznie 

za zgodą nabywcy, w sposób z nim 

uzgodniony. Podatnik nie musi 

drukować paragonu przesyłanego w 

wersji elektronicznie – nie ma 

konieczności prowadzenia odrębnej 

ewidencji, wystarczy zapisanie kopii 

paragonu w pamięci kasy fiskalnej.  

Komentarz Przepis wprowadza możliwość 

wystawienia i wydania klientowi paragonu w 

formie elektronicznej. Do takiego sposobu 

udokumentowania sprzedaży niezbędna jest 

zgoda nabywcy i uzgodnienie z nim sposobu 

przekazania paragonu/faktury sprzedaży. 

Przepis nie wskazuje momentu wydania 

nabywcy paragonu w wersji elektronicznej.  

Zalecenia Podatnik powinien dokonać 

wydania paragonu w wersji papierowej na 

dotychczasowych zasadach tj. Najpóźniej z 

momentem przyjęcia płatności. Natomiast w 

sytuacji wydania paragonu w wersji 

elektronicznej zalecamy wysyłkę (np.na 

adres email) w obecności nabywcy towarów 

tj. W momencie przyjęcia płatności. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy  

 

 

 

 



„12. Przepisy art. 111 ust. 1, 1b–3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 

2–4, 6–9, 11 i 13, ust. 3b-–3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 

6c–6f i 6g–6i stosuje się odpowiednio.”. 

Działania Ustalenie z nabywcą sposobu 

wydania paragonu przed dokonaniem 

rejestracji na kasie. 

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  

Art. 58 

pkt1  

 

w art. 1: 

a) uchyla się pkt 4, 

b) uchyla się pkt 18 i 19; 

 

A) uchylenie: art. 18c w ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: „1) obowiązki 

tego podatnika w zakresie rozliczania 

podatku, w tym w zakresie 

sporządzania deklaracji podatkowych 

oraz informacji podsumowujących, o 

których mowa w art. 100 ust. 1, a 

także w zakresie prowadzenia i 

przechowywania dokumentacji, w tym 

ewidencji, na potrzeby podatku;”; 

B) *przywraca art. 101a ustawy o VAT 

– przywraca obowiązek składania 

informacji podsumowujących w 

obrocie krajowym (dot. podatników 

dokonujących dostawy towarów lub 

świadczących usługi, dla których 

podatnikiem jest nabywca, w 

przypadkach, o których mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 7 i 8,) 

*Przywraca ust. 3 w art. 102 ustawy o 

VAT – delegacja dla MF do określenia 

w drodze rozporządzenia wzoru 

informacji podsumowującej w obrocie 

krajowym 

Komentarz Od dnia 1 kwietnia 2020 

podstawowym trybem rozliczenia podatku 

VAT z tytułu importu miało być jego 

wykazanie w deklaracji. Zmiana przywraca 

obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu 

importu na zasadach dotychczasowych. 

Zmiana przywraca również obowiązek 

złożenia informacji podsumowujących dla 

transakcji, dla których podatnikiem jest 

nabywca. 

Zalecenia Podatnik powinien dokonać 

rozliczeń wskazanych transakcji na zasadach 

dotychczasowych. 

Działania Należy dopilnować obowiązków 

związanych z rozliczeniem oraz złożyć 

informację podsumowującą. 

 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy  

Art. 58 

pkt2  

uchyla się art. 11: 1. W przypadku: 

1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1292 i 1495), 

Uchylony przepis odraczał możliwość 

rozliczenia podatku VAT z tytułu 

importu dla wskazanych podmiotów 

do dnia 1 lipca 2020 r.  

Komentarz Uchylony przepis odraczał 

możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu 

importu dla podmiotów w nim 

wymienionych do dnia 1 lipca 2020 roku. 

Uchylenie przepisu odraczającego 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzga2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzga2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwga2ta


2) organów władzy publicznej, w tym organów 

administracji rządowej, organów kontroli państwowej i 

ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz urzędów 

obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane 

za podatników podatku od towarów i usług na podstawie 

art. 15 ust. 1 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, 

3) innych niż wymienione w pkt 2 państwowych 

jednostek budżetowych, 

4) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich 

związków, 

5) związków metropolitalnych, 

6) samorządowych jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędów 

obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego 

działających w formie samorządowej jednostki 

budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku 

od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu 

terytorialnego, 

7) agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o 

finansach publicznych, 

8) instytucji gospodarki budżetowej, 

9) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

10) Narodowego Funduszu Zdrowia, 

11) podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 

r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959), 

12) szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na 

podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) lub na podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), 

Przepis dawał również wskazanym 

podmiotom możliwość przesyłania 

drogą elektroniczną w okresie od 1 

kwietnia do 30 czerwca 2020 zgodnie 

z wzorem dokumentu elektronicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 

730, 848, 1590 i 2294), który obejmuje 

deklarację i ewidencję, o której mowa 

w art. 109 ust. 3. Dokument 

elektroniczny, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, jest przesyłany w 

sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 193a § 3 

Ordynacji podatkowej i zgodnie z 

wymaganiami określonymi w tych 

przepisach. 

możliwość stosowania uproszczeń w 

rozliczeniu podatku VAT z tytułu importu dla 

niektórych podmiotów w praktyce nie 

zmienia dla nich nic – podmioty te nie mogły 

wcześniej stosować uproszczeń, zatem 

rozliczenia podatku VAT z tytułu importu 

odbywać się będą na dotychczasowych 

zasadach. 

Przepis uchylił również możliwość 

przesyłania drogą elektroniczną przez 

wskazane podmioty  dokumentu 

elektronicznego obejmującego deklarację 

VAT i ewidencję sprzedaży. 

Zalecenia Podatnikom wskazanym w 

komentowanym przepisie zaleca się 

dokonanie rozliczeń na dotychczasowych 

zasadach. 

Działania Należy dopilnować obowiązków na 

zasadach dotychczasowych.  
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13) Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią 

jednostek organizacyjnych, 

14) instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1350), 

15) państwowych i samorządowych instytucji kultury, 

16) jednostek publicznej radiofonii i telewizji, 

17) parków narodowych, 

18) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

19) Narodowego Banku Polskiego, 

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

- przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 

ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c i 13a, art. 109 

ust. 3, 3b-3k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 

61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r. 

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 

czerwca 2020 r. do podatników, o których mowa w ust. 

1, stosuje się przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 6a, 

art. 89a ust. 5 i 8, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 109 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, art. 82 § 1b i 2d ustawy zmienianej w 

art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 56 § 4 

ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 

dotychczasowym, a także przepisy wykonawcze wydane 
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na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 

2020 r. przez podatników, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym. 

4. Za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 

2020 r. podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą 

przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o której 

mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c tej ustawy: 

1) łącznie z deklaracją za każdy miesiąc, w terminie do 

złożenia tej deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których 

mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1; 

2) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po 

każdym z tych miesięcy, a za ostatni miesiąc danego 

kwartału, łącznie z deklaracją, w terminie do złożenia tej 

deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 

99 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 

18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 

89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c, 13a, art. 109 ust. 3, 3b-3k 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a 

ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 
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6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, którzy skorzystali 

z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie mogą 

ponownie rozpocząć rozliczania podatku na 

dotychczasowych zasadach. 

 

Art. 58 

pkt 3 

art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do 

importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 

r.”; 

 

Przesunięcie do dnia 1 lipca 2020 

wejścia w życie art. 33a ustawy o VAT 

w brzmieniu znowelizowanym 

(pozostaje  w mocy: obowiązek 

przedstawienia dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwoty 

podatku należnego z tytułu importu 

towarów w deklaracji podatkowej w 

terminie 4 miesięcy po miesiącu, w 

którym powstał obowiązek podatkowy 

z tytułu importu towarów; w 

przypadku gdy podatnik w terminie 4 

miesięcy nie przedstawił dokumentów 

potwierdzających rozliczenie podatku 

z tyt. importu, traci prawo do 

rozliczenia podatku w deklaracji w 

odniesieniu do kwoty podatku 

należnej z tytułu importu towarów, 

którą miał rozliczyć w deklaracji 

podatkowej;  utrzymanie w mocy ust. 

9-10: utrata prawa do rozliczenia 

podatku z tyt. Importu w deklaracji na 

okres 36 miesięcy w przypadku 

niedostarczenia dokumentów 

potwierdzających rozliczenie podatku 

z tyt. Importu w terminie 4 miesięcy 

oraz prawo do korekty deklaracji w 

przypadku, gdy naczelnik urzędu 

skarbowego pobrał kwotę podatku z 

Komentarz Przepis odsuwa w czasie wejście 

w życie ułatwień dla rozliczania podatku z 

tytułu importu (rozliczanie podatku VAT w 

deklaracji). Zmianę należy ocenić 

niekorzystnie dla podatników. Przyjęcie jako 

zasady rozliczenia podatku VAT z tytułu 

importu w deklaracji miało być znacznym 

uproszczeniem dla przedsiębiorców, którzy 

niejednokrotnie zwracali uwagę na zbyt 

duże obciążenie administracyjne. 

Utrzymanie sankcji za nieprzedstawienie 

dokumentów potwierdzających rozliczenie 

podatku VAT z tytułu importu, w sytuacji 

braków kadrowych i znacznego obciążenia 

administracyjnego nie jest zbieżne z celem 

ustawy.  

Zalecenia Podatnik powinien rozliczyć 

podatek z tytułu importu na 

dotychczasowych zasadach. 

Działanie Rozliczenie podatku VAT z tytułu 

importu jak do tej pory. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 



tyt. Importu, a podatnik rozliczył ją w 

deklaracji) 

Art. 58 

pkt 4 

w art. 28 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, 

art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 

1 lipca 2020 r.” 

 

Odsunięcie do dnia 1 lipca 2020 r. 

zmian w zakresie: 

 Rozliczania podatku z tytułu 

importu towarów 

 Uchylenia obowiązku dołączenia 

do deklaracji wniosku o zwrot 

VAT w terminie 25 dni 

 Zniesienia obowiązku 

poinformowania właściwego 

organu podatkowego o 

dokonanej korekcie podatku 

(tzw. ulga na złe długi) - 

wprowadzenie informacji do 

deklaracji 

 Zastąpienia deklaracji VAT 

plikiem JPK_VDEK 

 Wprowadzenia obowiązku 

przesyłania do organu 

podatkowego ewidencji 

sprzedaży wraz z plikiem 

JPK_VDEK oraz zniesienia 

obowiązku podatników 

prowadzących księgi podatkowe 

w postaci elektronicznej do  

przesyłania do Szefa KAS 

ewidencji na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej 

 Wprowadzenia 

odpowiedzialności karnej 

skarbowej za niewykonanie lub 

nierzetelne wykonanie 

obowiązku przesyłania drogą 

elektroniczną deklaracji oraz 

Komentarz Proponowany przepis odsuwa w 

czasie planowane zmiany wraz z nakładaną 

odpowiedzialnością karną skarbową. Z 

uwagi na braki kadrowe oraz 

nieprzystosowanie systemów księgowych do 

zmian, które miały wejść w życie z dniem 1 

kwietnia, odsunięcie ich do dnia 1 lipca jest 

krokiem uzasadnionym i słusznym. 

Zalecenia Rozliczenie podatku VAT na 

zasadach dotychczasowych - złożenie 

deklaracji VAT-7, obowiązek 

poinformowania o skorzystaniu z tzw. Ulgi 

na złe długi, przesyłanie plików JPK na 

zasadach dotychczasowych 

Działanie Podatnik powinien dopełnić 

obowiązków związanych z rozliczeniem 

podatku VAT: złożenie deklaracji VAT-7, 

przesłanie plików JPK, informowanie o 

skorzystaniu z ulgi na złe długi jak do tej 

pory. 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 



ewidencji na określonych 

wzorach i strukturach 

 Ustawy o KAS: zmiany dot. 

uprawnienia do przetwarzania 

danych. 

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  

Art. 63 

pkt 1 

 

w art. 7: 

a) w ust. 1 wyrazy „od dnia 1 kwietnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lipca 2020 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „do dnia 31 marca 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 30 czerwca 2020 

r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 lipca 2020 

r.”, 

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. wiąże 

organy podatkowe wobec podatnika, dla którego 

została wydana w odniesieniu do towaru 

będącego przedmiotem dostawy, importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po 

dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została 

wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 

3. 

5. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej organu 

wydającego WIS przed dniem 1 lipca 2020 r., do 

podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w 

art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy 

art. 14k-14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

A) przesunięcie do dnia 1 lipca wejścia 

w życie zmian w zakresie: 

 Stosowania kodów CN do 

towarów oraz PKWiU2015 dla 

usług  

 Dostosowania przepisów ustawy 

do zmian w stosowaniu właściwej 

klasyfikacji (CN zamiast 

PKWiU2008) 

 5% stawki podatku dla towarów 

wymienionych w załączniku nr 3 

do ustawy, innych niż 

klasyfikowane według PKWiU w 

grupowaniu usługi związane z 

wyżywieniem (PKWiU 56) 

 7% stawki podatku dla towarów 

wymienionych w załączniku nr 10 

do ustawy innych niż 

klasyfikowane według Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług w 

grupowaniu usługi związane z 

wyżywieniem (PKWiU 56) 

 Stawki podatku dla dostawy, 

budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji lub 

przebudowy obiektów 

budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa 

Komentarz A) odsunięcie w czasie 

stosowania kodów CN i PKWiU2015 zamiast 

dotychczasowej klasyfikacji PKWiU2008 jest 

posunięciem słusznym, zwłaszcza w świetle 

przesunięcia do dnia 1 lipca 2020 r. wejścia 

w życie przepisów o wydawaniu WIS. 

Odsunięcie w czasie doprecyzowania 

sytuacji związanej z zastosowaniem 

właściwej stawki VAT dla dostawy obiektów 

przekraczających limit powierzchni dla 

objęcia ich społecznym programem 

mieszkaniowym. 

B) odsunięcie w czasie wejścia w życie 

przepisów o WIS należy ocenić negatywnie; 

podatnicy mogą w okresie przejściowym 

złożyć wniosek o wydanie WIS, jednak 

wydana decyzja będzie wiążąca wobec 

podatników i organów w odniesieniu do 

zdarzeń, które mieć będą miejsce po 1 lipca 

2020 r. co stawia podatników w sytuacji 

niepewności. Nie uregulowano sytuacji, w 

której podatnik złożył wniosek z myślą, że 

wiążąca dla niego i organów decyzja zostanie 

wydana po 1 kwietnia, zatem będzie objęty 

ochroną z niej wynikającą. 

Zalecenia Podatnik powinien dokonać 

analizy podejmowanych przez siebie działań 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

Ogłoszenia ustawy 



późn. zm.2)) stosuje się odpowiednio w 

odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 

42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu 

30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4.” 

objętego społecznym 

programem mieszkaniowym – 

odroczona zmiana 

doprecyzowała stosowanie 

stawki 8% i 23% w przypadku 

przekroczenia limitu powierzchni 

lokali 

 7% Stawki podatku dla dostawy 

towarów i świadczenia usług 

klasyfikowanych według Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług w 

grupowaniu usługi związane z 

wyżywieniem (PKWiU 56), wraz z 

włączeniami ustawowymi 

 Dostaw jednostek pływających 

(art. 83) - dostosowanie PKWiU 

do kodów CN,  

 Zmian dostosowujących 

poszczególne zapisy ustawy do 

klasyfikacji wg kodów CN 

 Załączniki - zmiana 

dostosowująca wykaz towarów i 

usług do kodów CN i PKWiU2008 

B)  WIS - przesunięcie w czasie 

wydawania wiążących decyzji do dnia 

1 lipca 2020; decyzje wydane przed 

tym dniem będą wiążące jedynie dla 

zdarzeń mających miejsce po 1 lipca 

2020 r. - wydłużono zatem okres 

przejściowy 

w zakresie opodatkowania ich właściwą 

stawką podatku.  

Działanie Rekomendujemy przegląd 

planowanych i złożonych wniosków o WIS. 

Podatnik może nadal złożyć wniosek o WIS 

lecz należy liczyć się z odsunięciem w czasie 

jego obowiązywania. W zakresie 

zastosowania właściwych stawek podatku 

dla określonych dostaw towarów i 

świadczenia usług podatnik powinien 

zweryfikować prawidłowość stosowanej 

stawki we własnym zakresie. 

Art. 63 

pkt2 

w art. 8: Odsunięcie do 1 lipca 2020 r. 

stosowania przepisów 

ujednolicających stosowanie stawek 

Komentarz Kwestia właściwej stawki dla 

czasopism, książek czy audiobooków od 

wielu lat jest przedmiotem sporu pomiędzy 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

Ogłoszenia ustawy 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200. 



a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„do dnia 31 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami 

„do dnia 30 czerwca 2020 r.”,  

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„do dnia 31 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami 

„do dnia 30 czerwca 2020 r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 lipca 2020 

r.”, 

d) w ust. 4 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 lipca 2020 

r.”; 

VAT m.in. dla dostawy książek, gazet, 

czasopism, ebooków i audiobooków. 

Wiążąca Informacja Stawkowa dla 

wskazanych powyżej towarów wiąże 

organy i podatnika dopiero w sytuacji, 

gdy została doręczona po 30 czerwca 

2020 r. 

podatnikami a administracją podatkową. 

Proponowana zmiana odsuwa w czasie 

przepisy ujednolicające stawkę VAT dla 

książek, audiobooków, czasopism etc. 

Odroczenie w czasie wejścia w życie tych 

przepisów jest nieuzasadnione i narazi 

podatników na kolejne spory z organami 

podatkowymi. 

Zalecenia Podatnik powinien dokonać 

weryfikacji prawidłowości stosowanych 

przez siebie stawek podatku VAT. 

Działanie Podatnik może złożyć wniosek o 

WIS lecz ochrona wynikająca z decyzji 

obejmie dostawy towarów mające miejsce 

po 1 lipca. 

Art. 63 

pkt3  

w art. 18 w pkt 2 wyrazy „z dniem 1 kwietnia 2020 r.” 

zastępuje się wyrazami „z dniem 1 lipca 2020 r.”. 

 

Odsunięcie w czasie stosowania 

przepisów ustawy. 

Komentarz Część zmian należy ocenić 

pozytywnie np. odsunięcie w czasie 

wprowadzenia pliku JPK_VDEK, co z uwagi 

na braki kadrowe i nieprzystosowane 

informatycznie narzędzia mogłoby być dla 

podatników trudne do zrealizowania. W 

projekcie znajdują się również zmiany 

odsuwające wejście w czasie przepisów w 

sposób nieuzasadniony np. WIS, 

doprecyzowanie kwestii opodatkowania 

nieruchomości przekraczających limit do 

uznania ich za objęte społecznym 

programem mieszkaniowym, 

uporządkowanie opodatkowania stawek 

VAT na książki, czasopisma i audiobooki. 

Zalecenia Podatnik powinien zachować 

szczególną ostrożność w dokonywanych w 

najbliższym czasie transakcjach. Podatnik 

zobowiązany będzie do stosowania 

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia 

ustawy.  



przepisów w brzmieniu dotychczasowym - 

należy zatem dokonać weryfikacji 

prawidłowości dokonywanych rozliczeń oraz 

dokonywać rozliczeń na zasadach 

dotychczasowych (m.in. deklaracja VAT-7, 

pliki JPK) niezależnie od przygotowania 

podatnika do wdrożenia nowych przepisów 

w swojej organizacji. 

Działania Dokonywanie rozliczeń na 

dotychczasowych zasadach.  

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1433 i 2497)   

Art. 47   Art. 47. W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od 

sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433 i 2497) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kasie rejestrującej – rozumie się przez to kasę 

rejestrującą, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług;”; 

2) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przychód ze 

sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości 

sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas 

rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej 

zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i 

art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług”  

3) w art. 11a wyrazy „od dnia 1 lipca 2020 r.” zastępuje 

się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2021 r.”. 

 

 

Odroczenie wprowadzenia podatku 

od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 

2021 r. 

Komentarz:  

Ustawa o podatku  od sprzedaży detalicznej 

wprowadziła do polskiego porządku 

prawnego podatek od sprzedaży detalicznej. 

Z uwagi na jego zablokowanie przez Komisję 

Europejską nie był on dotychczas pobierany, 

a obecna sytuacja związana z ogłoszonym 

stanem epidemii w Polsce doprowadziła do 

dalszego odroczenia wprowadzenia podatku 

od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 

roku.   

Zalecenia: 

Analiza i bieżące obserwowanie sytuacji 

związanej z wprowadzeniem podatku od 

sprzedaży detalicznej.  

Działania: 

W dalszym ciągu organy podatkowe nie mają 

możliwości poboru podatku od sprzedaży 

detalicznej.  

Przepis wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia ustawy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. POMOC PUBLICZNA 

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

(od-do) 

Artykuł 15zzzh. 

1. Wsparcie, o którym mowa wart.15m, art.15p, 

art.15q, art.15zzb–15zze oraz art.31zo stanowi 

pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 

mowa w Komunikacie Komisji –Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I 

z20.03.2020, str.1). 

 

Wskazanie 

instrumentów z 

ustawy 

stanowiących 

pomoc publiczną 

oraz ich podstawy 

prawnej na gruncie 

prawa unijnego. 

Przywołany przepis likwiduje jedną z najpoważniejszych wad koncepcyjnych 

projektu ustawy. Ustawodawca zdecydował się bowiem oprzeć zawarte w 

ustawie instrumenty pomocowe na komunikacie Komisji Europejskiej - 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskali 

możliwość korzystania z instrumentów pomocowych w ramach nowego 

limitu - 800.000 EURO na przedsiębiorstwo. Poza tym ww. komunikat 

uwzględnia we właściwy sposób fakt, że po 31.12.2019 r., na skutek 

rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wielu przedsiębiorców wpadło w 

problemy finansowe.  

 

 od 31.03.2020  

 do 31.12.2020 r.  

Bartosz Wojtaczka 
radca prawny 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
608 285 303 
b.wojtaczka@ostrowski-legal.net  
  

ALERT PRAWNY COVID-19  POMOC PUBLICZNA 

mailto:b.wojtaczka@ostrowski-legal.net


2.Ulgi, o których mowa wart.15zzze–15zzzg, w 

przypadku udzielenia ich podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią 

pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 

mowa w Komunikacie Komisji –Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 

Niestety na dzień dzisiejszy (01.04.2020 r.) decyzja ustawodawcy, jakkolwiek 

sama w sobie korzystna, to jednak okazała się problematyczna w praktyce. 

Wynika to z postawy rządu, który dotychczas według posiadanej przez nas 

wiedzy, nie notyfikował do Komisji Europejskiej planów przyznania pomocy w 

ramach Tarczy Antykryzysowej. Brak takiej notyfikacji i zgody Komisji 

Europejskiej oznacza, że zarówno w świetle prawa unijnego, jak i prawa 

krajowego pomoc publiczna przewidziana w Tarczy nie może być przyznawana. 

Postawa Rządu o tyle dziwi, że szereg Państw Członkowskich zdążyło już nie 

tylko notyfikować programy pomocowe, lecz co więcej uzyskać zgodę na ich 

wdrożenie. Ze strony Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej 

wynika, że udało się to dotychczas 11 Państwom Członkowskim: 

 Niemcy 

 Wielka Brytania  

 Luksemburg  

 Dania  

 Hiszpania 

 Portugalia, 

 Łotwa, 

 Estonia, 

 Francja  

 Włochy  

 Irlandia 

 

Mamy nadzieję, że na dniach do tego peletonu dołączy również i Polska.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. STOSUNKI UMOWNE. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 marca 2020 r., Poz. 568). 

 

Przepis Treść przepisu Przedmiot regulacji Zalecenia/ działania Wejście w życie 

Art. 1 pkt 10) „Art. 12. 1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany 

sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.[6])), ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz aktów 

planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do 

Uproszczenia proceduralne dla 

wykonania prac budowlanych 

lub zamiany sposobu 

użytkowania obiektu 

budowlanego w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Działanie: 

Obowiązek niezwłocznego 

poinformowania organu 

administracji 

architektoniczno-budowlanej 

o podjęciu robót budowlanych 

oraz zmianie sposobu 

użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 

STOSUNKI UMOWNE. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

ALERT PRAWNY COVID-19  

Michał Zachorski 
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
608 699 488 
m.zachorski@ostrowski-legal.net   

Piotr Folgier 
radca prawny 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
502 280 038  
p.folgier@ostrowski-legal.net   

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/299_u.htm#_ftn6
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udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. 

2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego 

poinformowania organu administracji architektoniczno-

budowlanej.  

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić: 

1)       rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót 

budowlanych; 

2)       dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu 

użytkowania. 

4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 

2, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji 

podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala 

wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich 

prowadzenia. 

5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, których rozpoczęcie, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest 

obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad 

tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 

odpowiednich specjalnościach, o których mowa w art. 15a tej 

ustawy.”; 

w związku z przeciwdziałaniem  

COVID-19.  

Art. 1 pkt 17)   Art. 31d. Inwestor jest obowiązany do poinformowania organu 

administracji architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót 

budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, które nastąpiły przed dniem wejściem w życie ustawy z 

 Działanie: 

Obowiązek poinformowania 

organu administracji 

architektoniczno-budowlanej 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …). Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się. 

o podjętych przed 31.03.2020 

r. robotach budowlanych oraz 

zmianie sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego 

części w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19  

Art. 1 pkt 14)   Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w 

art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 

wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może 

zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Przesunięcie terminu zapłaty 

opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego 

gruntów do dnia 30.06.2020 r. 

Termin przesunięty z mocy 

prawa. 

 

Nie wymaga dodatkowego 

działania   

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 

ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub 

rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w 

imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej 

ustawy, 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. 

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w 

ust. 1, 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. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa 

niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o 

imprezę turystyczną. 

4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o 

imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie 

 Usługi turystyczne – 

przesunięcie skutku 

odstąpienia od umowy  

Przepis obowiązuje 

od 13.03.2020 r. 

  



znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności 

organizatora turystyki. 

Art. 1 pkt 17)   Art. 31h. W przypadku gdy organizator turystyki, o którym mowa 

w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych, nie dokonał zwrotu 

poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa 

w art. 47 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a 

termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 

r., przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio. 

Przesunięcie terminu na 

dokonanie zwrotu opłat i wpłat 

dokonanych przez podróżnego 

Termin przesunięty z mocy 

prawa. 

 

Nie wymaga dodatkowego 

działania   

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r., 

ale odsyła do 

stosowania 

przepisu 

obowiązującego 

od 13.03.2020 r. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15p.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. 

Upoważnienie dla Gmin do 

zwolnienia podatników od 

podatku od nieruchomości  

Zalecenia: 

Podjęcie inicjatywy i lobbingu 

w celu ustalenia grup, które 

mogą zostać objęte 

zwolnieniem oraz 

dokumentów koniecznych dla 

skorzystania z takiego 

zwolnienia  

Działania:  

1) Zgromadzenie dowodów dla 

wykazania, że płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu 

COVID-19, 

2) złożenie wniosku w trybie 

i zasadach ustalonych 

w uchwale   

Wsparcie, o którym mowa w 

tym przepisie stanowi pomoc 

publiczną, mającą na celu 

zaradzenie poważnym 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



zaburzeniom w gospodarce, o 

której mowa w Komunikacie 

Komisji – Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w 

celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) 

(Dz. Urz. UE C 91I 

z 20.03.2020, str. 1). 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15q. 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. 

Upoważnienie dla Gmin  do 

przedłużenia terminów zapłaty 

rat podatku od nieruchomości 

maksymalnie do 30.09.2020r. 

Zalecenia: 

Podjęcie inicjatywy i lobbingu 

w celu ustalenia grup, które 

mogą zostać objęte 

zwolnieniem oraz 

dokumentów koniecznych dla 

skorzystania z takiego 

zwolnienia  

Działania:  

1) Zgromadzenie dowodów dla 

wykazania, że płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu 

COVID-19, 

2) złożenie wniosku w trybie i 

zasadach ustalonych w 

uchwale 

 

Wsparcie, o którym mowa w 

tym przepisie stanowi pomoc 

publiczną, mającą na celu 

zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce, o 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



której mowa w Komunikacie 

Komisji – Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w 

celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) 

(Dz. Urz. UE C 91I z 

20.03.2020, str. 1).   

Art. 1 pkt 14)   Art. 15l. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie: 

1)  wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, 

której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów 

praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, 

a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od 

faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za 

świadczenie przez niego usług w danym okresie, 

2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1801 oraz z 2020 r. poz. 383) 

– jeżeli spełniają oni łącznie warunki określone w ust. 2. 

2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i 

opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są: 

1)       świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez 

przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się 

przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw 

pokrewnych; 

2)       bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2; 

Wstrzymanie pobory opłat dla 

organizacji zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi 

lub prawami pokrewnymi (np. 

ZAiKS, STOART),  

 

Wstrzymanie pobory opłat 

abonamentowych za RTV. 

Pobór opłat wstrzymany 

z mocy prawa. 

 

Zalecenia: 

Podjęcie inicjatywy i lobbingu 

w celu ustalenia grup, które 

mogą zostać objęte 

zwolnieniem oraz 

dokumentów koniecznych dla 

skorzystania z takiego 

zwolnienia  

 

Działania:  

Należy śledzić interpretację, 

gdyż nie wiadomo, co oznacza 

wstrzymanie poboru opłat. Czy 

jest to zwolnienie z obowiązku 

zapłaty za ten okres, czy tylko 

zawieszenie poboru, co 

sugeruje treść przepisu. 

Przepis obowiązuje 

od 8.03.2020r.   



3)       uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 

2020 r. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizacji 

pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 

284) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy w 

zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15ze. 1. 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). 

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) 

powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą 

ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na 

dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu 

przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w 

okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia 

ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego 

upływu na złożenie oferty. 

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a 

postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu. 

4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym 

stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których 

wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności 

gospodarczej. 

Okresowe z tytułu najmu, 

dzierżawy lub innej podobnej 

umowy dotyczącej używania 

powierzchni handlowej (umowy) 

w obiektach handlowych o 

powierzchni sprzedaży pow. 

2000 m2.   

Dotyczy najemców objętych 

zakazem prowadzenia 

działalności w takich obiektach. 

najmu 

- wyłącznie odpowiedzialności za 

niewykonanie umowy najmu na 

skutek zakazów lub ograniczeń 

wywołanych epidemią 

Zalecenia: 

Podjęcie inicjatywy i lobbingu 

w celu ustalenia grup, które 

mogą zostać objęte 

zwolnieniem oraz 

dokumentów koniecznych dla 

skorzystania z takiego 

zwolnienia  

 

Działania:  

W terminie 3 miesięcy po 

ustaniu zakazu najemca ma 

obowiązek złożyć ofertę  

przedłużenia umowy na 

dotychczasowych warunkach 

o okres obowiązywania zakazu 

przedłużony o sześć miesięcy. 

Wygaszenie 

wzajemnych 

zobowiązań 

obowiązuje od 

8.03.2020 r.   

 

Obowiązek 

złożenia oferty 

przedłużenia 

umowy obowiązuje 

od dnia ustania 

zakazu 

prowadzenia 

działalności. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15zp. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z 

organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, 

rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy 

tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania 

Wydłużenie do 180 dni terminu 

na zwrot środków po 

rozwiązaniu umowy zawartych 

z przedsiębiorcami 

Termin zwrotu środków 

przesunięty z mocy prawa. 

 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020r.   



umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w 

bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, 

jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w 

terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, 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. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa 

niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy 

przez klienta. 

4. Przepisy ust. 1–3 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. 

prowadzącymi działalność 

związaną z organizacją wystaw i 

kongresów lub działalnością 

kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną i sportową lub 

organizujący wystawy 

tematyczne lub imprezy 

plenerowe albo przedsiębiorcy 

lub rolnika świadczącego usługi 

hotelarskie. 

Działania: 

Przedsiębiorca może 

przeciwdziałać rozwiązaniu 

umowy poprzez złożenie 

oferty przekazania 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. 

 

 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15zzu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących 

opróżnienie lokalu mieszkalnego. 

Wstrzymanie egzekucji z lokali 

mieszkalnych  

Termin zwrotu środków 

przesunięty z mocy prawa 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 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. 

2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący 

zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody 

może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 

1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa 

Uproszczony tryb umarzania, 

odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych z 

tytułu oddania nieruchomości w 

najem, dzierżawę lub 

użytkowanie nieruchomości 

Skarbu Państwa  

Działania: 

Należy złożyć wniosek 

i wykazać, że płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może 

odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na 

wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, przepisu art. 12a ust. 

4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami nie stosuje się. 

Art. 1 pkt 14)   Art. 15zzzf. 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, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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. 

Upoważnienie dla Gmin do 

uchwalenia zwolnienia z 

należności cywilnoprawnych od 

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. 

 

Uproszczony tryb umarzania, 

odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym z 

tytułu gospodarowania 

nieruchomościami samorządu 

terytorialnego  

Zalecenia: 

Podjęcie inicjatywy i lobbingu 

w celu ustalenia kryteriów 

odstąpienia od poboru opłat i 

dokumentów koniecznych dla 

skorzystania z takiego 

zwolnienia.  

 

Działania:  

Konieczne będzie złożenie 

wniosku o odstąpienie od 

dochodzenia należności 

zgodnego z warunkami 

określonymi w uchwale i 

wykazanie, że płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



Art. 1 pkt 14)   Art. 15zzzg. 1. Do czasu określenia przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których 

mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej 

jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 

tej ustawy, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty 

mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać 

rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

zarząd powiatu albo zarząd województwa. 

2. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd 

województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia 

należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, 

którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

Upoważnienie dla organów 

wykonawczych samorządu 

terytorialnego do zwolnienia z 

należności z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii  

 

Uproszczony tryb umarzania, 

odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym z 

tytułu gospodarowania 

nieruchomościami samorządu 

terytorialnego 

Działania:  

Konieczne będzie złożenie 

wniosku o odstąpienie od 

dochodzenia należności 

zgodnego z warunkami 

określonymi w uchwale i 

wykazanie, że płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 

Art. 1 pkt 17)   Art. 31s. 1. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu 

lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 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. 

2. 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. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

Przedłużenie na wniosek 

najemcy do 30.06.2020 r. okresu 

najmu lokalu, który upływałby w 

okresie od 31. 03.2020 do 

30.06.2020 r.  

Działania:  

Przedłużenie obowiązywania 

umowy wymaga złożenia przez 

najemcę oświadczenia przed 

upływem, dotychczasowego 

okresu najmu.  

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



1)  do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy 

obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw albo przez cały czas obowiązywania 

umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej 

ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 

miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, 

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 

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. 

Art. 1 pkt 17)   Art. 31t. 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy 

umowy najmu lub wysokości czynszu. 

Zakaz wypowiadania przez 

wynajmujących do dnia 

30.06.2020 r. umów najmu lub 

Uwaga:  

Brak ograniczenia oznacza, ze 

przepis dotyczy wszystkich 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



2. Przepisu ust. 1 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 lub 

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. 

3. Przepisu ust. 1 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 

wysokości czynszu z wyjątkiem  

wyliczonych w ustawie 

przypadków.  

 

  

umów najmu, bez względu na 

ich przedmiot.   

Art. 1 pkt 17)   Art. 31u. 1. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu 

mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez 

niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, 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. 

2. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia 

umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu 

wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Przedłużenie na wniosek 

najemcy do 30.06.2020 r. 

skutków wypowiedzeń umowy 

najmu lokalu mieszkalnego lub 

wypowiedzeń czynszu 

dokonanych przez 

wynajmujących przed 

31.03.2020 r. ze skutkiem w 

okresie od 31. 03.2020 do 

30.06.2020 r. 

Działania:  

Przedłużenie obowiązywania 

umowy lub obowiązywania 

dotychczasowego czynszu 

wymaga złożenia przez 

najemcę oświadczenia przed 

upływem, trwającego okresu 

wypowiedzenia. 

Przepis obowiązuje 

od 31.03.2020 r. 



najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu 

tego terminu. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia 

umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego: 

1) na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego lub 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

(od-do) 

Art. 6. 1. Do zamówień na usługi lub dostawy 

niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i 

niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby 

lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia 

publicznego. 

Wyłączenia 

stosowania ustawy z 

dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843, 

dalej także: „PZP”). 

Wyłączenie wprost zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19, z reżimu PZP, o ile spełnione są pozostałe warunki 

wskazane przez komentowanym przepisie.  

 

 

 

 

 

 od 31.03.020 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ALERT PRAWNY COVID-19  

Emilia Florek  
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
692 002 373 
e.florek@ostrowski-legal.net   
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2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień 

udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub 

regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 

13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa  (Dz. U. 2019 r. poz. 512, 

1571 i 1951), związanych z realizacją: 

1) zadań dotyczących obsługi funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych na 

podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z 

realizacją programów rządowych lub innych 

programów realizowanych ze środków publicznych, 

lub 

2)       zadań związanych z wykorzystaniem środków 

pochodzących z takich funduszy 

– które dotyczą instrumentów wsparcia 

niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym 

skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.”. 

Wyłączenie stosowania PZP w przypadku określonych w przepisie zamówień 

udzielanych przez:  

 Bank Gospodarstwa Krajowego,  

 Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna  

 regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. 

2019 r. poz. 512, 1571 i 1951). 

Art. 15r. 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 

do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 

w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

Nowe obowiązki dla 

Zamawiających 

i Wykonawców. 

Zmiany umów w 

sprawie zamówień 

publicznych. 

 

W przypadku realizowanych umów w sprawie zamówień publicznych 

Zamawiający i Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować się 

wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie umowy. Dotyczy to zarówno sytuacji w których taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Do informacji należy dołączyć odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

 

Jeżeli wystąpi w/w sytuacja należy sporządzić niezwłocznie stosowną 

informację dla drugiej strony umowy i przekazać ja drugiej stronie wraz z 

załącznikami. 

Sugeruje się aby gromadzić materiały na wypadek ewentualnej potrzeby 

wykonania obowiązku informacyjnego w przyszłości (i jego potwierdzenia).  

 

 od 31.03.020 



podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub 

mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2)       decyzji wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-

19, nakładających na wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych 

lub kontrolnych; 

3)       poleceń wydanych przez wojewodów lub 

decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; 

4)       wstrzymania dostaw produktów, 

komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji 

usług transportowych; 

5)       okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w 

zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, 

może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w 

terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje 

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z 

uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o 

których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. 

Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli dokumenty lub oświadczenia okażą się niewystarczające dla 

potwierdzenia związku pomiędzy okolicznościami związanymi z wystąpieniem 

COVID-19 a należytym wykonaniem umowy, strona, która je otrzymała będzie 

uprawniona do żądania przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów. 

Po otrzymaniu w/w informacji wraz z dokumentami/oświadczeniami, należy 

niezwłocznie przystąpić do jej oceny.  

Strona, która otrzymała informację wraz z oświadczeniami lub dokumentami, 

przekazuje drugiej stronie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeń 

lub dokumentów, stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1, na należyte wykonanie umowy. 

Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, w/w 

termin liczony jest od dnia ich otrzymania 



oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 

dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności 

związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 

może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany 

umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, 

lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub 

robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i 

odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zawiera postanowienia korzystniej kształtujące 

sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do 

zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z 

zastrzeżeniem, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, 

nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do 

wykonania umownego prawa odstąpienia od 

umowy. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zawiera postanowienia dotyczące kar umownych 

lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu 

 

 

O ile Zamawiający uprzednio stwierdzi, że okoliczności związane 

z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 3 PZP. W takiej sytuacji należy przeprowadzić negocjacje dotyczące 

zmiany umowy oraz podjąć wszelkie kroki niezbędne do przeprocedowania 

zmian, w tym przygotować projekt aneks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia 

dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych 

okoliczności, w stanowisku, o którym mowa powyżej, dodatkowo należy 



oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 

3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie 

oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia 

tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że 

okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

łączącej ich umowy, która jest związana z 

wykonaniem zamówienia publicznego lub jego 

części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, 

w szczególności mogą zmienić termin wykonania 

umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której 

mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część 

zamówienia powierzoną do wykonania 

podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca 

uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich 

umowy, w sposób zapewniający, że warunki 

wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie 

będą mniej korzystne niż warunki wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie 

z ust. 4. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie umowy oraz wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 

odszkodowań, lub ich wysokość. 

 

 

W przypadku gdy zawarta jest umowa pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcą, strony mogą dokonać zmiany umowy adekwatnie do 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy. 

 

 

 

 

 

 

O ile dojdzie do zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, a zmiana obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania 

podwykonawcy, to wykonawca i podwykonawca mają obowiązek dokonania 

zmiany łączącej ich umowy, tak aby warunki wykonania tej umowy przez 

podwykonawcę nie były mniej korzystne niż warunki wykonania zmienionej 

umowy. W/w mechanizm zmiany dotyczy także umów zawartych między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.  

Art. 15s.  

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

Naruszenia 

dyscypliny finansów 

publicznych 

w kontekście 

Nieustalenie/niedochodzenie należności (w szczególności kar umownych) 

powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w przepisie 

 od 31.03.020 



o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 

1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284): 

1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony 

umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności 

powstałych w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na skutek okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w art. 15r ust. 1; 

2) zmiana umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4. 

należności 

powstałych 

w związku 

z niewykonaniem 

lub nienależytym 

wykonaniem 

umowy w sprawie 

zamówienia 

publicznego na 

skutek okoliczności 

związanych z 

wystąpieniem 

COVID-19 

dotyczącym wzajemnego informowania, nie stanowi ono naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 

art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. 

zm.) . Podobnie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym 

mowa powyżej, nie będzie uważane dokonanie zmiany umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej. 

Zaleca się Zamawiającym aby dokumentowali swoje decyzje odnośnie 

nieustalenia/niedochodzenia należności (w szczególności kar umownych). 

Nie ma przeszkód aby Wykonawcy już w informacji, o której mowa w art. 15r 

ust. 1 odnosili się do kwestii kar umownych, wskazując zwłaszcza na 

okoliczności, które uniemożliwiają ad casum ich naliczenie/dochodzenie.  

  

Art. 15zzs.  

1. 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. 

Postępowania przed 

KIO, kontrole 

uprzednie a 

zawieszenie/wstrzy

manie terminów 

procesowych/sądo

wych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 od 31.03.020 



o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 

na ten okres. 

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu 

terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 

terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach 

wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w 

sprawach wyboru lub powołania organów, których 

kadencje są określone w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do 

organów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych 

do Trybunału Konstytucyjnego. 

3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o 

których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i 

postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V 

rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w 

porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień 

Publicznych, może określić, w drodze zarządzenia 

szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby 

Odwoławczej związane z zapewnieniem 

prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane 

środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na 

względzie konieczność podejmowania działań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, 

uczestnik postępowania, kontrolowany i ich 

kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 nie dotyczy  kontroli uprzednich zamówień 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz     postępowań odwoławczych 

prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

W istocie zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej  

pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 



zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, są obowiązani, na żądanie 

organu, sądu lub podmiotu, prowadzących 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w 

wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania 

czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1)       wymaga tego interes publiczny lub ważny 

interes strony albo kontrolowanego – w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7– 9; 

2)       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 przypadkach, o których mowa w ust. 

1 pkt 1–3, 5, 6 i 10. 

5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd 

lub podmiot, prowadzące odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny 

wystąpienia z żądaniem. 

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie 

przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z 

wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach 

określonych w art. 14a ust. 4 i 5. 

7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w 

ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, o których 

mowa w ust. 1, są skuteczne. 

8. 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne 

przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

 

 

 



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, o którym mowa w ust. 1. 

9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub 

podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję 

w całości uwzględniającą żądanie strony lub 

uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić 

stanowisko albo wydać interpretację indywidualną. 

10. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1) przepisów o bezczynności organów oraz o 

obowiązku organu i podmiotu, prowadzących 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do 

powiadamiania strony lub uczestnika postępowania 

o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; 

2) organom lub podmiotom prowadzącym 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie 

wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od 

nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za 

niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych 

przepisami prawa. 

11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub 

podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie 

lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie 

może być podstawą wywodzenia środków prawnych 

dotyczących bezczynności, przewlekłości lub 

naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRAWO MEDYCZNE 

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych: 

Art. 6. 1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

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

poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 

szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub 

jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

nie stosuje się do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne 

fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 

wyłączenie procedur 

wynikających z ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych 

w odniesieniu do 

określonej kategorii 

zamówień – ma na celu 

usprawnienie 

i odformalizowanie 

uzyskiwania dostaw 

i/lub usług w związku ze 

zwalczaniem epidemii 

Komentarz: 

Założenie odformalizowania procedury udzielania zamówień w związku 

ze zwalczaniem skutków COVID-19  należy uznać za prawidłowe, jednak 

klauzula ma charakter nieprecyzyjny i w praktyce będzie budzić 

wątpliwości interpretacyjne – pojęcia kluczowe dla omawianej normy 

prawnej mają charakter subiektywny (tj. szybkie rozprzestrzenianie się 

choroby, wysokie prawdopodobieństwo), wypracowanie orzecznictwa 

dostarczającego wskazówek co do wykładni wymaga upływu czasu.  

 

Zalecenia: 

W związku z ww. wątpliwościami istotne będzie gromadzenie 

dokumentacji potwierdzającej realizowanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie wpisującym się w ramy ww. regulacji – tj. wskazujących na 

wysokie prawdopodobieństwo i szybkość rozprzestrzeniania się 

Dagmara Fabiszak  
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
602 335 333 
d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

PRAWO MEDYCZNE ALERT PRAWNY COVID-19  

mailto:d.fabiszak@ostrowski-legal.net


5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. 2019 r. poz. 

512, 1571 i 1951), związanych z realizacją: 

1) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów 

odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub 

innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 

2)   zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z 

takich funduszy 

– które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do 

przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia 

COVID-19. 

koronawirusa (np. dane dotyczące wzrostu zachorowań), dla odparcia 

ewentualnych zarzutów nieprawidłowości.   

  

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych: 

Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze 

rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże 

hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług 

mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub 

bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw 

domowych. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw gospodarki może ustalić maksymalne ceny dla 

różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę 

sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a 

przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod 

uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie 

stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany 

kosztów produkcji i zaopatrzenia. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw gospodarki: 

ceny maksymalne i 

marże maksymalne dla 

towarów lub usług 

mających istotne 

znaczenie w ochronie 

zdrowia; zakaz 

stosowania marż i cen 

wyższych niż 

maksymalne; kontrola 

stosowania 

Komentarz: 

W zaistniałej sytuacji, z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na towary 

i usługi istotne dla ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego, 

wprowadzenie maksymalnych marż i cen należy ocenić pozytywnie. 

Wątpliwości wzbudza natomiast określona w ustawie możliwość (zamiast 

obowiązku) uwzględnienia wskazanych czynników. Ustawa nie precyzuje, 

jakie okoliczności miałyby świadczyć o nieskorzystaniu z ww. możliwości, 

co sugeruje pozostawienie swobody w tym zakresie.  

 

Zalecenia: 

Weryfikacja wartości w przepisach wykonawczych. 

 



1) określi podstawę obliczania maksymalnych marż; 

2) może ustalić maksymalne marże dla poszczególnych 

rodzajów towarów lub marże naliczane od ceny hurtowej. 

Art. 8b. Zakazuje się stosowania w obrocie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne 

ceny lub marże ustalone zgodnie z przepisami art. 8 i art. 8a. 

Art. 8c. 1. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców 

zakazu, o którym mowa w art. 8b, sprawują w zakresie swojej 

właściwości: 

1) Inspekcja Farmaceutyczna; 

2) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

3) Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

2. W zakresie niezastrzeżonym dla inspekcji, o których mowa 

w ust. 1, kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu, o 

którym mowa w art. 8b, sprawuje Inspekcja Handlowa. 

3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), z 

wyłączeniem art. 47, art. 48, art. 49 ust.7 pkt 5, art. 50, art. 54, art. 

55, art. 58 i 59 tej ustawy. 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych 

 art. 9 ust. 1: 

Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, 

wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i 

lekarzy dentystów, o których mowa w art. 7 ust. 4, wpisanych do 

wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

rozszerzenie katalogu 

źródeł finansowania 

świadczeń zdrowotnych 

związanych z 

przeciwdziałaniem 

COVID – o Fundusz 

Przeciwdziałania COVID; 

do podmiotów 

uprawnionych do 

refundacji zaliczono 

również lekarzy i lekarzy 

dentystów 

Komentarz: 

Wątpliwości wzbudza odesłanie do art. 7 ust. 4 ustawy – art. 7 specustawy 

zawiera tylko 3 ustępy.  



właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków 

składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych: 

art. 15zzzn. 1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku 

hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez 

właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki 

obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w 

kwocie do 30 000 zł. 

2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 

1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, 

innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów. 

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322 i 374). 

kary pieniężne za 

naruszenie obowiązków 

Komentarz: 

Ustawa powinna wskazywać właściwe przepisy proceduralne, w tym tryb 

odwoławczy. 

  

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych: 

art. 31m.: 

1. 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. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż 

określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają 

posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 

przedłużenie ważności 

orzeczeń lekarskich 

(dot. badań wstępnych, 

okresowych i 

kontrolnych) 

Komentarz: 

Zmiana może ułatwić kontynuowanie przez pracowników wykonywania 

obowiązków służbowych w przypadku wygaśnięcia orzeczenia o zdolności 

do pracy po dniu 7.03.2020 r.  

 

Zalecenia: 

Monitorowanie końcowego terminu okresu ważności orzeczeń lekarskich 

w związku z art. 31m. 

 



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. 

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych 

czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania 

czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia 

lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 

wydane niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych: 

art. 31zm. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu 

sanitarnego, udzielone przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przed dniem 

wejścia w życie ustawy, są finansowane na zasadach określonych w 

art. 9 ustawy. W przypadkach tych nie jest wymagane wpisanie 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą do wykazu, o którym 

mowa w art. 7 ustawy. 

refundacja świadczeń 

opieki zdrowotnej 

przeciwko COVID sprzed 

wejścia w życie 

specustawy  

Komentarz: 

Przepis przewiduje refundację świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 także przed wejściem w życie 

specustawy – w odniesieniu do tych podmiotów wyłączono stosowanie 

wymogu uzyskania wpisu do wykazu. Umożliwi podmiotom działającym 

przeciwko COVID-19 odzyskanie poniesionych kosztów, nie narażając ww. 

podmiotów na straty.  

Regulacja stanowi odstępstwo od zasady lex retro non agit (prawo nie 

działa wstecz). 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ODPADY 

 

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania 

Art. 11a. ust. 1. W przypadku braku na obszarze województwa 

technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, odpadów medycznych o właściwościach 

zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

wojewoda może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, polecenie 

dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 i 2.  Polecenie podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga 

uzasadnienia. Przepisy art. 11 ust. 3-6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach 

zakaźnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się przez termiczne 

przekształcanie rozumiane jako: 

W specustawie wprowadzono przepis 

mający umożliwić unieszkodliwienie 

odpadów medycznych o właściwościach 

zakaźnych powstających w zawiązku z 

zagrożeniem epidemicznym w 

instalacjach nieposiadających 

stosownych decyzji administracyjnych, 

na wypadek braku możliwości 

przetworzenia tych odpadów w 

uprawnionych instalacjach (spalarnie 

odpadów niebezpiecznych). Zmiany 

umożliwiają w szczególnych przypadkach 

gospodarowania odpadami, w tym  

transport, przez podmioty, dla których 

Komentarz: 

Nie wprowadzono w ustawie specjalnych zasad 

odbierania odpadów komunalnych, z miejsc gdzie 

występują zachorowania na COVID-19 czy to w 

szpitalach czy w domach jednorodzinnych przez 

przedsiębiorców zajmujących się obecnie odbiorem, 

transportem, unieszkodliwianiem odpadów na 

podstawie stosownych zezwoleń w tym zakresie.  

 

Zalecenia: 

Zaleca się. aby Gminy w związku z możliwością 

wydania przez wojewodę zmiany zasad selektywnego 

zbierania odpadów również na wniosek 

Dagmara Fabiszak  
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
602 335 333 
d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

ODPADY ALERT PRAWNY COVID-19  

mailto:d.fabiszak@ostrowski-legal.net


1)  spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej 

niż 850°C; 

2)  inne, niż wskazany w  pkt 1, procesy termicznego przekształcania 

odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile 

substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. 

3. Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach 

zakaźnych, o których mowa w ust.1, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701, z późn, zm. 

) w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania odpadów lub ich 

unieszkodliwiania oraz przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.  ) w 

zakresie warunków korzystania ze środowiska. Polecenie, o którym 

mowa w ust. 1, można również wydać w odniesieniu do podmiotu, który 

nie posiada decyzji z zakresu gospodarowania odpadami. 

4. Polecenie, o którym mowa w ust.1, określa: 

1)  podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania 

odpadami; 

2)  miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym 

transportowania i magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem; 

3)  obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów w postaci papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej 

ewidencji za pośrednictwem BDO;  

4)  okres obowiązywania polecenia. 

5. Wydanie polecenia, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli 

podmiot zobowiązany do gospodarowania odpadami posiada stosowne 

możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji. 

6. Do prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wydania przez 

wojewodę polecenia, o którym mowa w ust. 1,  podmiotowi, który nie 

ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO, 

stosuje się odpowiednio art. 69 ust. 7, 9, 12 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 o odpadach. Podmiot, który nie ma możliwości prowadzenia 

ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a który dokonał 

unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, o 

nie zostały wydane decyzje 

administracyjne lub nie uzyskały wpisu 

do rejestru w przedmiotowym zakresie. 

W razie potrzeby propozycja przepisów 

dopuszcza możliwość zastosowanie 

powyższego rozwiązania również w 

odniesieniu do innych niż odpady 

medyczne o właściwościach zakaźnych a 

powstających w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19. W 

przypadku odpadów komunalnych 

dodatkowo wojewoda będzie mógł 

wydać polecenie składowania i spalania 

odpadów bez jakichkolwiek lub 

określonych wstępnych procesów 

przetwarzania, które są wymagane przed 

tymi procesami (jak wysegregowanie 

odpadów do odzysku, w tym recyklingu 

czy zmniejszenie masy odpadów przed 

składowaniem). Wojewoda będzie mógł 

także   zmienić zasady selektywnego 

zbierania odpadów, tj. zmniejszyć liczbę 

frakcji w zależności od potrzeb (np. do 3 

albo wszystkie jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne). 

Ponadto dodano zapis, że wojewoda w 

zarządzeniu może także, na wniosek 

wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, zmienić częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych oraz sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, określone w uchwałach 

rady gminy. 

wójta/burmistrza/ prezydenta miasta podjęły 

stosowne decyzje w zakresie zmiany częstotliwości 

odbierania odpadów komunalnych oraz sposobu 

świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, aby ograniczyć 

możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa na ich 

terenie. 



którym mowa w ust. 1, przekazuje kopię karty ewidencji odpadów 

właściwemu ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 14 dni od 

dnia unieszkodliwienia odpadów. 

7. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami 

dokonywanym na podstawie polecenia wojewody, o którym mowa w 

ust. 1, sprawuje właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

8. Wojewoda przesyła kopię polecenia, o którym mowa w ust. 1, 

ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie 7 dni od dnia jego 

wydania.  

Art. 11b. ust. 1. W przypadku braku na obszarze województwa 

technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady medyczne o 

właściwościach zakaźnych, wojewoda może wydać, w drodze decyzji 

administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami 

podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2. Polecenie podlega 

natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia 

oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11 ust. 3-6 i 8 oraz art. 11a 

ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może 

także dotyczyć: 

1)  przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  

komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające 

przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)  składowania lub termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów 

przetwarzania. 

Art. 11c. ust. 1. Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub 

wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy 



z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może także, na 

wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie. 

3. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, na 

obszarze województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie 

stosuje się wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. POMOC SPOŁECZNA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu – przepis ustawy zmieniającej Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania 

Art. 1 pkt 14) po art. 15 dodaje się art. 15a-15zzzi w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca 

będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o 

rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom 

niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), 

pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej 

lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w 

części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni 

przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub 

zmniejszenia przychodu z tej działalności. 

Możliwość ubiegania się o 

rekompensatę wypłaconego 

wynagrodzenia pracownikom 

niepełnosprawnym 

Komentarz: 

Rekomenduje się doprecyzowanie projektowanego przepisu – 

w aktualnym brzmieniu nie zostało w nim określone kto decyduje o 

zawieszeniu działalności zakładu aktywności zawodowej (dzieje się 

to na mocy polecenia organów władzy publicznej czy obejmuje to 

też sytuacje, w których sam organizator zakładu aktywności 

zawodowej może o tym zdecydować). Przesłanka zmniejszenia 

przychodu z działalności również nie jest precyzyjna – nie sposób 

jednoznacznie określić czy zmniejszenie przychodów zakładu 

nastąpiło w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, czy też wynikło 

ze sposobu prowadzenia działalności danego zakładu aktywności 

zawodowej. 

POMOC SPOŁECZNA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ALERT PRAWNY COVID-19  

Dagmara Fabiszak  
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
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2. Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej w celu 

uzyskania rekompensaty, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o 

rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu 

aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

3. Wniosek o rekompensatę zawiera w szczególności: 

1) nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę; 

2) wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o 

rekompensatę; 

3) określenie wysokości wynagrodzeń podlegających 

rekompensacie, o której mowa w ust. 1. 

4. Do wniosku o rekompensatę dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych 

kosztów płacy, 

2) zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty 

kwartał roku poprzedniego, 

3) kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

- wraz z uzasadnieniem. 

5. Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 

dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, o których mowa w 

ust. 1, za okres przestoju w działalności zakładu aktywności 

zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym 

miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

6. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o rekompensatę. 

7. Rekompensata wypłacana jest ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

8. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wydaje decyzję o: 

1) wysokości rekompensaty, gdy ustalona przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 

Przepis nie określa również jaki termin ma Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ustalenie kwoty 

rekompensaty albo zasadności wypłaty rekompensaty. Z 

aktualnego brzmienia projektowanego przepisu wynika, że 

rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o rekompensatę. Z powyższego można 

wywodzić, że w tym czasie PFRON powinien ustalić kwotę 

rekompensaty jaka zostanie wypłacona organizatorowi albo ustalić 

zasadność wypłaty rekompensaty w ogóle. W przypadku ustalenia 

innej kwoty rekompensaty niż we wniosku albo stwierdzenia 

zasadności odmowy wypłaty rekompensaty – w czasie 

pozostającym do upływu 14 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku - decyzję powinien wydać Prezes. Należy zauważyć, że 

decyzja Prezesa, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego, powinna zostać poprzedzona należycie 

przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Koniecznym 

jest zatem doprecyzowanie przepisów zakresie postępowania z 

wniosku o rekompensatę. 

Niezbędnym jest również doprecyzowanie projektowanego 

przepisu o regulacje odnoszące się do wskazania możliwych ustaleń 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach rozpatrywania wniosku o rekompensatę oraz 

uzupełnienie o regulację wskazującą na fakt, że przyznanie 

rekompensaty w przypadku akceptacji wniosku nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej. 

 

Zalecenia: 

 zwracanie uwagi na dotrzymanie terminu na złożenie 

wniosku o rekompensatę (30 dni od dnia wypłaty 

wynagrodzeń pracownikom za okres przestoju w 

działalności zakładu aktywności zawodowej lub 

zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym 

miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19); 

 kompletowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o 

rekompensatę, tj.: dokumenty potwierdzające wypłatę i 



rekompensaty jest inna niż określona we wniosku o rekompensatę, 

albo 

2) odmowie wypłaty rekompensaty. 

9. Od decyzji, o których mowa w ust. 8, przysługuje wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

10. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 

11. Wypłacona kwota rekompensaty jest księgowana i wydatkowana 

analogicznie do środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wypłacanych jako miesięczne dofinansowanie 

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa 

w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

wysokość poniesionych kosztów płacy, zestawienie 

przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał 

roku poprzedniego, kopie umów, które nie mogły być 

wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a 

także przygotowywanie uzasadnienia, z którego wynika, że 

okres przestoju w działalności zakładu aktywności 

zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w 

danym miesiącu związany był z przeciwdziałaniem COVID-

19. 

 

Art. 1 pkt 14)  

Art. 15d. 1. W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia 

działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 

1690, 1818 i 2473), w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda 

przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

ich prowadzenia. 

2. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu 

samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako 

iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu 

nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej 

miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 

51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej 

ustawy. 

Finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

w przypadku zawieszenia lub 

czasowego zamknięcia jego 

działalności 

Komentarz: 

Rekomenduje się określenie sposobu obliczenia wysokości 

miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w 

przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako 

„iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych 

ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 

jednego uczestnika nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota 

dotacji wyliczona dla województwa” w miejsce „iloczyn aktualnej 

liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu nie większej niż 

statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej 

kwoty dotacji wyliczonej dla województwa”. 

Analogiczna uwaga znajduje zastosowanie do ust. 3 

projektowanego artykułu. 

Aktualne brzmienie projektowanego przepisu odbiega od 

terminologii stosowanej w aktualnie obowiązujących przepisach 



3. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy w 

sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako iloczyn 

statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty 

dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Art. 1 pkt 14)  

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności 

posiadanego orzeczenia na czas określony, kolejnego wniosku o 

wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do 

upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego 

orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności; 

2) upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod 

warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na 

czas określony, kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje 

ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie 

dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 

albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku 

z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, 

karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110 i 

284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż 

Przedłużenie terminów 

ważności orzeczeń o 

niepełnosprawności albo 

orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności 

Komentarz: 

W odniesieniu do projektu ustawy rekomendowano rozszerzenie 

przepisów odnoszących się do zachowania ważności orzeczenia o 

niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, a także zachowania ważności wniosku o 

wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności odpowiednio 

do ulg i uprawnień przyznawanych na podstawie odrębnych 

przepisów. Jako przykład wskazano, że brzmienie projektowanego 

przepisu nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia w postaci 

karty parkingowej przyznawanej na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U z 2017 poz. 128 z 

późn.zm.). 

W uchwalonym tekście ustawy uregulowano kwestię zachowania 

ważności karty parkingowej w związku z zachowaniem ważności 

orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, co należy ocenić pozytywnie. 

 

Zalecenia: 

Uwzględnienie faktu zachowania ważności orzeczenia o 

niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. 



do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty 

parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o 

której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną 

orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest 

uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w 

decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji 

wydanej z urzędu. 

5. Zmiana decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 4, nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego 

aktualizacji. 

Art. 1 pkt 14)  

Art. 15o. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, 

które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem 

zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz 

2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 

ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także 

ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny 

ubiegającej się o pomoc lub 

Ustalenie sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i 

majątkowej 

Komentarz: 

Przepis należy uznać za niejasny. 

Nie jest klarowne czy rozmowa telefoniczna jest w takim przypadku 

wymagana zarówno przy ustalaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej na podstawie dokumentów lub 

oświadczenia (o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym 

elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o 

pomoc) oraz przy dokonywaniu ustaleń na podstawie informacji 

udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej 

ustawy. 

Ponadto, zaproponowany sposób ustalania sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nie uwzględniać sytuacji 



3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa 

w art. 105 tej ustawy. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

przyznawanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana 

kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę 

zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w 

szczególności na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz 

2) dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym 

elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie 

lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny. 

niektórych osób objętych wsparciem z pomocy społecznej, jak 

chociażby osób bezdomnych. 

 

Zalecenia: 

 dokumentowanie odbytych rozmów telefonicznych; 

 uzasadnianie sposobu ustalania sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i majątkowej w sposób 

przewidziany art. 15o ust. 1 i 2 specustawy 

antykoronawirusowej. 

Art. 17 W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 426) wprowadza się następujące zmiany: 

4) w art. 26a: 

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:„1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, 

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono 

chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia 

rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o: 

1) 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do 

znacznego stopnia niepełnosprawności; 

2) 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

3) 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do 

lekkiego stopnia niepełnosprawności.”; 

 

9) po art. 68gc dodaje się art. 68gd–68gf w brzmieniu: 

Ograniczenie kwoty 

podlegającej zwrotowi na 

fundusz rehabilitacji lub 

zakładowy fundusz 

aktywności 

Komentarz: 

W celu zastosowania dotychczasowego sformułowania użytego w 

aktualnie obowiązującym art. 26a ust 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych konieczna jest zmiana wstępu do 

wyliczenia w art. 26a ust 1b ww. ustawy. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy nie wynika jakie były motywy 

wprowadzenia w projektowanym art. 68gd ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ograniczenia możliwości 

wykorzystania kwoty podlegającej zwrotowi na poziomie 20%. W 

uzasadnieniu wskazuje się, że analogiczne rozwiązanie funkcjonuje 

w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 

skutków powodzi, jednak w ustawie tej nie występuje 

przedmiotowe ograniczenie. 

Z uwagi na to, że pożądane i konieczne jest zapewnienie ciągłości 

zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy 

zrezygnować z procentowego ograniczenia środków funduszu 



Art. 68gd. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż 

do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub 

zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej 

zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 

4a, może być przeznaczona na: 

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób 

niepełnosprawnych; 

2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych 

będących: 

a) pracownikami, 

b) wykonawcami pracy nakładczej, 

c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na 

rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności, 

d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi 

pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;  

3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia 

ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności. 

2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 

jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu.  

3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, 

dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz 

wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a. 

4. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego 

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sposób określony 

w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu 

rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, które mogą być 

przeznaczone na określone w ust. 1 pkt 1-3 projektowanego 

artykułu cele. 

 

Zalecenia: 

Monitorowanie uzyskania zgody dysponenta Funduszu na 

wykorzystanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w sposób określony w art. 68gd ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdyż jej nieuzyskanie 

skutkuje obowiązkiem zwrotu 100% kwoty tych środków na 

fundusz rehabilitacji oraz wpłaty w wysokości 30% tych środków na 

Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą 

przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji. 



w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów 

zakładowego funduszu aktywności. 

Art. 41. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326) po art. 6 dodaje się art. 6a i 

art. 6b w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 

okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, minister 

właściwy do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może czasowo 

ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, 

uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. 

6b. W przypadku, o którym mowa w art. 6a, minister właściwy do 

spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie 

niektórych przepisów niniejszej ustawy, w odniesieniu do wszystkich 

lub niektórych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a, w szczególności 

w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

organizacji pracy tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 

także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby 

zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.”. 

Ograniczenie lub zawieszenie 

funkcjonowania form opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

Komentarz: 

W ślad za uprawnieniem do ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

koniecznym jest ustanowienie przez ustawodawcę mechanizmów 

kompensujących rodzicom niesamodzielnych członków rodziny 

konieczność rezygnacji przez nich z podejmowania aktywności 

zawodowej w celu opieki nad dziećmi. 

 

Zalecenia: 

Uwzględnianie w procesie organizacji pracy ograniczenia lub 

czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 z uwagi na możliwość wystąpienia niedoborów 

kadrowych wynikłych z konieczności zapewnienia przez 

pracowników-rodziców opieki nad dzieckiem. 

Art. 81.Przepisy art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje 

się do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres 

począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. 

Stosowanie przepisu art. 26a 

ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do 

wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego 

Komentarz: 

W komentarzu do projektu ustawy wskazano, że z uwagi na 

ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii w marcu 2020 r. zasadnym jest, aby przepis 

stosowany był do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego 

za okres począwszy od miesiąca marca 2020 r. 

Ustawodawca ostatecznie określił okres stosowania 

przedmiotowego przepisu od kwietnia 2020 r., co w dalszym ciągu 

odbiega od dat ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii. 



 

Zalecenia: 

Monitorowanie prawidłowości otrzymywanych kwot z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 

tytułu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego z uwzględnieniem przewidzianych 

na mocy specustawy antykoronawirusowej podwyższeń kwot 

dofinansowania. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SAMORZĄD TERYTORIALNY 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

(od-do) 

Art. 11c. 1. Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć 

wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może także, na 

wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w 

Przejściowe złagodzenie 

wymagań w zakresie 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

W przypadku utrudnień w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych należy wystąpić ze 

stosownym wnioskiem do wojewody. 

 od 31.03.020 

 

Artur Kołcz  
radca prawny, wspólnik 
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  
 
608 467 501 
a.kolcz@ostrowski-legal.net   
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uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

3. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, na obszarze 

województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie stosuje się 

wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w 

art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosi się w 

terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony 

rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Zmiany mające na celu 

przesunięcie terminu 

wnoszenia opłat z tytułu 

użytkowania 

wieczystego 

Odroczenie tymczasowe do 30 czerwca 2020 

roku z możliwością dalszego wydłużenia 

terminu opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego  

 od 31.03.020 

 

Art. 15o. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie 

świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane 

kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie 

wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a 

ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może 

nastąpić na podstawie: 

1)     rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz 

2)     dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym 

elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc 

lub 

3)     informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 

tej ustawy. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub 

aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla 

opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności osobie, która została 

poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę 

zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

Rozwiązania 

umożliwiające 

i usprawniające realizację 

zadań 

Zniesienie obowiązku przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przed 

wydaniem decyzji w sprawie przyznania 

pomocy społecznej osobom lub rodzinom jej 

wymagającym i pozostającym w odosobnieniu 

ze względu na podejrzenie o zakażenie lub o 

chorobę zakaźną (wystarczająca będzie 

rozmowa telefoniczna z pracownikiem 

socjalnym, analiza dokumentów lub 

oświadczenie osoby ubiegającej się, 

informacje udostępnione przez właściwe 

podmioty). 

 

 od 31.03.020 

 



środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić 

w szczególności na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz 

2) dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, 

uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub 

od członków jej rodziny. 

Art. 15p. 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. 

Art. 15q. 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. 

Poprawa płynności 

finansowej 

przedsiębiorstw 

 

Przepis umożliwiający radom gminy 

wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia 

z podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz 

przedłużenie, w drodze zarządzenia organów 

wykonawczych, terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości, płatnych w 

kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej 

niż do 30 września tego roku. 

 od 31.03.020 

 

Art. 15w. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani 

czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w 

okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary 

lub usługi niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe 

lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie 

społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów 

lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone. 

Rozwiązania 

umożliwiające 

i usprawniające 

realizację zadań 

 

Wyłączenie odpowiedzialności osób 

publicznych w przypadku działania w interesie 

publicznym  

 od 31.03.020 

 

Art. 15zj. W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i 

finansowym, o którym mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia jego 

przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą – 120 

dni od dnia jego przedstawienia. 

Odroczenia w realizacji 

niektórych obowiązków 

Wydłużenie terminów na realizację niektórych 

obowiązków organów samorządowych 

 od 31.03.020 

 



Art. 15zl. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii skutkującego niemożnością przekazania przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 

33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, informacja ta może być przekazana w terminie 

późniejszym, niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających 

realizację tego obowiązku, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Odroczenia w realizacji 

niektórych obowiązków 

Wydłużenie terminów na realizację niektórych 

obowiązków organów samorządowych 

 od 31.03.020 

 

Art. 15zn. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd 

powiatu lub zarząd województwa może: 

1)     dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między 

działami klasyfikacji budżetowej; 

2)     dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3)     dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie 

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z 

wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez 

jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; 

4)     dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do 

spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się; 

5)     tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do 

spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej 

zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 

ust. 4 tej ustawy nie stosuje się; 

6)     dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 

89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

Rozwiązania 

umożliwiające 

i usprawniające 

realizację zadań 

Zmiany usprawniające finansowanie zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w 

tym m.in. umożliwienie zmiany planów 

finansowych instytucji gospodarki budżetowe 

w sposób pozwalający na szybkie reagowanie. 

 od 31.03.020 

 



polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Art. 15zo. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i 

warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego: 

1)     wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd 

województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn 

pkt 1 i 2, 

2)     zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii 

regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile 

zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka 

uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie 

-– do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 Zmiany usprawniające finansowanie zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w 

sposób pozwalający na szybkie reagowanie. 

 od 31.03.020 

 

Art. 15zzh. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 

rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji, o których mowa w: (…)  

W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego 

terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. 

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa, 

o którym mowa w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym w rozporządzeniu. 

Odroczenia w realizacji 

niektórych obowiązków 

  od 31.03.020 

 

Art. 15zzl. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ 

Odroczenia w realizacji 

niektórych obowiązków 

Wydłużenie terminów na realizację niektórych 

obowiązków przez organizacje pozarządowe. 

 od 31.03.020 



administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego 

organizacjom pozarządowym, o których 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 tej ustawy jest uprawniony do 

przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego 

zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania 

publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione 

wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach 

zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie 

okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub 

nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której 

zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem 

dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości i podlegającą zwrotowi. 

Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 

2 tej ustawy. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 

1)       od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej 

przed sądem lub organem oraz terminów, 

2)       do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i  

obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego, 

2)     zasiedzenia,3)       przedawnienia i innych terminów,, 

bieg terminów 

przewidzianych 

przepisami prawa 

administracyjnego 

Bieg terminów przewidzianych przepisami 

prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu na  okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 od 31.03.020 

 



4)       których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw 

rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych, a także popadnięcie w  opóźnienie,  

3)5)       zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla 

strony, 

4)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. 

Art. 15zzx. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, 

sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych 

organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do 

przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów 

wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach 

działających kolegialnie. 

Rozwiązania 

umożliwiające 

i usprawniające 

realizację zadań 

Rozwiązania zapewniające ciągłość działania 

terenowych organów administracji publicznej i 

samorządu terytorialnego, w tym 

umożliwienie organom stanowiącym 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

działającym kolegialnie organom organizacji 

obrad i podejmowania rozstrzygnięć z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość oraz korespondencyjnie. 

 od 31.03.020 

 

Art. 15zzz. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i 

kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej 

niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i 

kompetencje, w okresie tej niezdolności do pracy, przejmuje zastępca, a w 

Rozwiązania 

umożliwiające 

i usprawniające 

realizację zadań 

Rozwiązania zapewniające ciągłość działania 

terenowych organów administracji publicznej i 

samorządu terytorialnego w przypadku 

przeszkody do wykonywania zadań przez 

organy wykonawcze 

 od 31.03.020 

 



gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy 

zastępca. 

Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 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. 

2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z 

zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od 

dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, 

którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do 

nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami może odstąpić od dochodzenia należności, 

o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, przepisu art. 12a ust. 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. 

Poprawa płynności 

finansowej 

przedsiębiorstw 

Przepis umożliwiający zwolnienia z należności 

pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie  

 od 31.03.020 

 

Art. 15zzzf. 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, wymienionym w art. 9 pkt 

3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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. 

Art. 15zzzg. 1. Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 

Poprawa płynności 

finansowej 

przedsiębiorstw 

Przepis umożliwiający zwolnienia od 

dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających jednostce 

samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 

4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. Do czasu podjęcia 

uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu 

 od 31.03.020 

 



1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących 

należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę 

lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy, należności te 

mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność 

tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. 

2. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może 

postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 

1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 

albo zarząd województwa może postanowić o 

odstąpieniu od dochodzenia należności. 

Art. 31zk. W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki 

bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi. 

Złagodzenie reżimów 

budżetowych  

Przejściowe złagodzenie ograniczeń 

dotyczących jednostek samorządu 

terytorialnego dot. zrównoważenia budżetu 

oraz zwiększenie możliwości zaciągania oraz 

spłaty zobowiązań przez samorządy. 

 od 31.03.020 

 

Art. 53. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 

dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 

2020 r.”. 

Zmiany mające na celu 

przesunięcie terminu 

wnoszenia opłat z tytułu 

Odroczenie tymczasowe do 30 czerwca 2020 

roku 

 od 31.03.020 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. POSTĘPOWANIE SĄDOWE 

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania 

Art. 14 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego dodaje się art. 232b. § 1: W stanie 

zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte 

przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom 

leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz 

instytucjom państwowym i samorządowym. Art. 192 Kodeksu 

karnego wykonawczego stosuje się odpowiednio. 

Dot. przekazania 

zajętych przedmiotów 

do odpowiednich 

instytucji 

Komentarz:  

Brak wskazania, że przedmioty mogą zostać przekazane jedynie jeśli ich 

przekazanie nie odbędzie się z negatywnym skutkiem dowodowym dla 

toczącego się postępowania. 

Nasuwa się pytanie o kwestie odszkodowania za zajęcie i przekazanie ich 

(nieodwracalnie) na rzecz instytucji. 

 

 

Art. 14a. ust 1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności 

przez sąd powszechny lub wojskowy z powodu COVID-19 prezes 

sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów 

garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego może 

wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej 

Dot. wyznaczenia 

innego sądu 

równorzędnego jako 

właściwego do 

rozpoznawania spraw 

Komentarz:  

Brak określenia terminu w jakim prezes sądu apelacyjnego ma dokonać wyboru 

co do wyznaczenia innego sądu równorzędnego jako właściwego do 

rozpoznawania spraw pilnych.  

POSTĘPOWANIE SĄDOWE ALERT PRAWNY COVID-19  
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apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych 

należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności – 

mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki 

organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas 

oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania 

czynności. 

pilnych w przypadku 

całkowitego 

zaprzestania czynności 

przez dany sąd 

powszechny lub 

wojskowy z powodu 

COVID-19. 

Brak konsekwencji w przypadku, gdy prezes sądu apelacyjnego będzie również 

objęty kwarantanną lub zachoruje z powodu COVID-19. Proponuje się wskazać 

np. „na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, wiceprezesa sądu apelacyjnego 

lub innego sędziego tego sądu”. 

Brak jest zapisów o możliwości skrócenia/przedłużenia tego okresu, w sytuacji, 

kiedy ten okres przewidywany się nie ziści. 

art. 14a ust. 2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności 

przez wszystkie sądy powszechne lub wojskowe na obszarze 

apelacji z powodu COVID-19 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy 

zaprzestały czynności, wyznacza inny sąd równorzędny, położony 

w miarę możliwości na obszarze sąsiedniej apelacji, jako właściwy 

do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości 

sądu, który zaprzestał czynności – mając na względzie 

zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. 

Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z 

przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

Dot. wyznaczenia 

innego sądu 

równorzędnego jako 

właściwego do 

rozpoznawania spraw 

pilnych w przypadku 

całkowitego 

zaprzestania czynności 

przez wszystkie sądy 

powszechne lub 

wojskowe na obszarze 

apelacji z powodu 

COVID-19. 

Komentarz:  

Brak określenia terminu w jakim prezes sądu apelacyjnego ma wystąpić do 

Pierwszego Prezesa SN z wnioskiem o wyznaczenie innego sądu. 

Brak określenia terminu w jakim Pierwszy Prezes SN ma wyznaczyć inny sąd 

równorzędnego jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych.  

Brak konsekwencji w przypadku, gdy prezes sądu apelacyjnego będzie również 

objęty kwarantanną lub zachoruje z powodu COVID-19. Proponuje się wskazać 

np. „na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, wiceprezesa sądu apelacyjnego 

lub innego sędziego tego sądu”. 

Zmiana nie wskazuje wprost rozwiązania, co w sytuacji kiedy nie ma możliwości 

wyznaczenia sądu na obszarze sąsiedniej apelacji. Bardziej zasadnym, 

eliminującym wątpliwości co do zakresu działań, byłby zapis mówiący nie o 

sąsiedniej apelacji a o najbliższej apelacji, bo to i tak ujmuje w sobie sąsiednią. 

Brak jest zapisów o możliwości skrócenia/przedłużenia tego okresu, w sytuacji, 

kiedy ten okres przewidywany się nie ziści. 

art. 14a ust. 3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności 

przez wojewódzki sąd administracyjny z powodu COVID-19 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny 

wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy do rozpoznawania 

spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał 

czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz 

warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas 

oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania 

czynności. 

Dot. wyznaczenia 

innego wojewódzkiego 

sądu administracyjnego 

jako właściwego do 

rozpoznawania spraw 

pilnych w przypadku 

całkowitego 

zaprzestania czynności 

przez wojewódzki sąd 

administracyjny z 

powodu COVID-19. 

Komentarz:  

Brak określenia terminu w jakim Prezes NSA ma zostać wyznaczony inny sąd 

równorzędny  jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych.  

Brak konsekwencji w przypadku, gdy Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego będzie również objęty kwarantanną lub zachoruje z 

powodu COVID-19. Proponuje się wskazać np. „na wniosek prezesa sądu 

apelacyjnego, wiceprezesa sądu apelacyjnego lub innego sędziego tego sądu”. 

Brak jest zapisów o możliwości skrócenia/przedłużenia tego okresu, w sytuacji, 

kiedy ten okres przewidywany się nie ziści. 



art. 14a ust. 4. Sprawami pilnymi, o których mowa  

w ust. 1 i 2, są sprawy: 

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, 

zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania; 

2) w których jest stosowane zatrzymanie; 

3)  w których orzeczono środek zabezpieczający; 

4) przesłuchania świadka w postępowaniu 

przygotowawczym przez sąd na podstawie  

art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 30),  

gdy podejrzany jest zatrzymany; 

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 

6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w 

systemie dozoru elektronicznego; 

7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w 

postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym 

ośrodku,  

o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu 

dla cudzoziemców; 

8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności 

albo inna kara lub środek przymusu skutkujący 

pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu 

dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z 

zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest 

niezbędne  

do wykonania takiej kary lub środka przymusu  

w tym zakładzie lub areszcie; 

9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką; 

10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

Dot. katalogu spraw 

pilnych czyli 

wykonywanych przez 

sądy wyznaczone jako 

właściwe do 

rozpoznawania spraw 

pilnych należących do 

właściwości sądu, który 

zaprzestał czynności  

Komentarz:  

Sprawami pilnymi nie objęto spraw istotnych dla przedsiębiorców/biznesu – 

jak np. uzyskanie tytułu wykonawczego (możliwość przymusowego 

dochodzenia niespłaconych należności np. poprzez zajęcia komornicze), wpis 

do KRS osoby prawnej (możliwość działania podmiotu). Powyższe powoduje, 

że należności, których dochodzenie sądowe rozpoczęto przed wystąpieniem 

COVID-19 pozostaną należnościami, wobec których wierzyciel nie będzie 

dysponował narzędziami do ich przymusowego odzyskania. Pogorszyć to może 

dodatkowo, poza konsekwencjami COVID-19, sytuację wierzyciela. Ponadto w 

pkt 14 rekomenduje się rozszerzenie katalogu spraw pilnych w tym zakresie o 

sprawy dot. ustanowienia opiekuna/kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie, jako zabezpieczenie także praw tych osób. Brakuje także w tym 

katalogu spraw dotyczących sfery wyrażania zgody przez sądy na udzielenie 

świadczeń zdrowotnych.  

 

Zalecenia: 

W przypadku spraw pilnych lub ważnych, które ujawnią się w momencie, gdy 

nie będzie możliwe lub będzie utrudnione wszczęcie sprawy sądowej na 

zasadach ogólnych, jest możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie. 

 



1878 oraz z 2019 r. poz. 730  

i 1690); 

11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu 

nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

13) z zakresu postępowania wykonawczego  

w sprawach, o których mowa w pkt 8–12; 

14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu 

reprezentowania interesów małoletnich  

w postępowaniu przed sądem lub innym organem w 

sprawach pilnych; 

15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób  

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278); 

16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie      

zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi 

obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na 

rozprawie. 

art. 14a ust. 7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z 

powodu COVID-19, przekazuje akta spraw pilnych wszczętych i 

niezakończonych sądowi wyznaczonemu jako sąd właściwy w 

trybie ust. 1-3. 

 

Dot. przekazania akt 

między sądami 

 

- akt sprawy pilnej 

wyznaczonemu innemu 

sądowi w przypadku 

całkowitego 

zaprzestania czynności 

przez dany sąd 

powszechny lub 

wojskowy lub 

wojewódzki sąd 

Komentarz:  

Brak terminu do przekazania akt (chyba, że będzie to oznaczone przez Sąd 

delegujący (SA/SN/NSA), przy czym z przepisów określających tryb przekazania 

akt nie wynika, by sąd delegujący miał to określić. 

Należałoby wskazać termin w jakim przekazanie akt ma nastąpić. Proponuje się 

termin 7-dniowy. Zasadnym wydaje się także wskazanie, iż nieprzekazanie akt 

w terminie 7-dniowym wyłącza stosowanie art. 15b ust. 8 pkt 1 ustawy 

zmienianej (8. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 1) przepisów o bezczynności 

organów oraz o obowiązku organu i podmiotu do powiadamiania strony lub 

uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się, 2) 

organom lub podmiotom nie wymierza się kar za niewydanie rozstrzygnięcia w 

terminach określonych przepisami prawa .”) 



administracyjny z 

powodu COVID-19. 

Określenie „spraw pilnych wszczętych i niezakończonych” może budzić różne 

interpretacje. 

art. 14a ust. 8. Sąd wyznaczony jako sąd właściwy w trybie ust. 1-

3 do rozpoznawania spraw pilnych pozostaje właściwy do 

zakończenia postępowania w danej instancji. 

Dot. rozpoznania spraw 

przez sąd wyznaczony 

Komentarz:  

Brak regulacji na okoliczność gdy sprawa się zakończy w danej instancji, a stan 

zagrożenia dalej się będzie utrzymywał. Czy będzie ponowne wyznaczanie 

przez prezesa, przekazanie akt, czy sprawa wróci do sądu macierzystego, czy 

może proceduje dalej sąd wyznaczony? 

art. 14b ust. 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować 

sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub 

sędziego sądu apelacyjnego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, sądzie 

okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas określony, do 

rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 14a ust. 4, jeżeli z 

powodu COVID-19 wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości. 

2. Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować 

sędziego wojskowego sądu okręgowego lub sędziego 

wojskowego sądu garnizonowego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego w innym wojskowym sądzie okręgowym 

lub wojskowym sądzie garnizonowym, na czas określony, do 

rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 14a ust. 4 pkt 1-5, 

jeżeli z powodu COVID-19 wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości. 

3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować 

sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, za jego zgodą, do 

pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie 

administracyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, o 

których mowa w art. 14a ust. 5, jeżeli z powodu COVID-19 

wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą prezesa 

sądu apelacyjnego sędzia sądu wojskowego może zostać 

delegowany także do sądu powszechnego na obszarze apelacji. 

Przepis dotyczy 

delegowania sędziego 

do innego sądu z uwagi 

na dobro wymiaru 

sprawiedliwości. 

Komentarz:  

W art. 14b ust. 1, 2 i 3 - Tutaj również powinno zostać wskazane „prezes, 

wiceprezes lub sędzia tego sądu”. 



art. 14d ust. 2 Sąd orzeka o wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności poprzez umieszczenie skazanego w odpowiednim 

zakładzie leczniczym na czas oznaczony albo odmawia 

uwzględnienia wniosku, jeżeli nie zachodzą okoliczności 

określone w ust. 1. Czas ten może być przedłużany na wniosek 

dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Czas 

wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w 

odpowiednim zakładzie leczniczym może trwać nie dłużej niż do 

ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19.  

Dotyczy orzeczenia 

o wykonaniu 

i przedłużeniu kary 

w postaci umieszczenia 

skazanego 

w odpowiednim 

zakładzie leczniczym  

Komentarz:  

Przepis reguluje sytuację, w której, wraz z zakończeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii, ustaje odbywanie kary. Wprowadza to ryzyko, 

polegające na tym, że skazany będzie musiał zostać zwolniony od odbywania 

kary wraz z zakończeniem stanu zagrożenia, niezależnie od tego, że 

okoliczności danej sprawy mogą przemawiać za powinnością jego dalszego 

odizolowania.  

Art. 15zzr 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 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.  

Dot. zawieszenia biegu 

terminów prawa 

administracyjnego 

Komentarz:  

Brak dookreślenia od kiedy dokładnie zawiesza się bieg terminów. Stan 

epidemiczny i epidemii już trwa od pewnego czasu, ustawa wejdzie za jakiś 

czas. Czy zawiesza się z momentem wejścia w życie ustawy czy działa wstecz? 

(np. jeśli jakiś sąd za czasów stanu epidemicznego lub epidemii a przed 

wejściem w życie ustawy zaprzestał swojej działalności) 

Należy zdefiniować początek i koniec okresu – by nie było wątpliwości. 

Ponadto w ustawie brak konsekwencji pojęciowej – raz jest używane „czas”, 

innym razem „okres” – pojęcia powinny być ujednolicone 

 

Zalecenia: 

Bieżące i bez zwłoki przekazywanie pism/informacji w powyższych sprawach w 

przypadku korzystania ze współpracy z Kancelarią –celem zweryfikowania 

przez prawnika oraz podjęcia stosownych działań. WAŻNE! Należy pamiętać o 

dokonaniu niezbędnych ad casum czynności, by z winy strony nie dopuścić do 

umorzenia postępowania. 



Z uwagi na liczne głosy samorządów radców prawnych i adwokatów, pochylono się nad kwestią biegu przedawnienia terminów w stanie epidemicznym i stanie epidemii. 

W pierwotnej wersji projekt ustawy zakładał wstrzymanie nierozpoczętych i zawieszenie biegnących już terminów prawa cywilnego i administracyjnego. Niestety w toku 

prac sejmowych przepis zmienił swój kształt i ostatecznie został uchwalony i będzie obowiązywać w wersji zakładającej wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów jedynie 

prawa administracyjnego.  

art. 15zzr ust. 3. 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. 

Dot. wezwania przez 

organ, sąd lub podmiot 

strony do dokonania 

określonych czynności 

Komentarz:  

Zapis sugeruje że i termin i zakres wynika z przepisu prawa, a warto byłoby co 

do terminu określić, że jest to decyzja organu, sądu lub podmiotu w widełkach 

tzn. termin nie krótszy niż termin z tego przepisu prawa i nie dłuższy niż 

wyznaczony o np. miesiąc 

 

Zalecenia: 

Bieżące i bez zwłoki przekazywanie pism/informacji w powyższych sprawach w 

przypadku korzystania ze współpracy z Kancelarią - celem zweryfikowania 

przez prawnika oraz podjęcia stosownych działań. Na okoliczność otrzymania 

wezwania Sądu do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w 

oznaczonym terminie i w zakresie – zobowiązanie należy wykonać możliwie 

najlepiej mając na względzie okoliczności sprawy 

Art. 15zzs. ust 1. 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, 

Dot. zawieszenia biegu 

terminów procesowych 

i sądowych 

Komentarz:  

Brak dookreślenia od kiedy dokładnie zawiesza się bieg terminów. Stan 

epidemiczny i epidemii już trwa od pewnego czasu, ustawa wejdzie za jakiś 

czas. Czy zawiesza się z momentem wejścia w życie ustawy czy działa wstecz? 

(np. jeśli jakiś sąd za czasów stanu epidemicznego lub epidemii a przed 

wejściem w życie ustawy zaprzestał swojej działalności) 

 

Zalecenia: 

Bieżące i bez zwłoki przekazywanie pism/informacji w powyższych sprawach w 

przypadku korzystania ze współpracy z Kancelarią -  przesłanie dokumentów 

sprawy lub otrzymanych dokumentów sądowych do ich weryfikacji jak 

najszybciej od momentu otrzymania dokumentów sądowych lub pojawienia 

się sporu we współpracy z kontrahentami. WAŻNE! Należy pamiętać o 

dokonaniu niezbędnych ad casum czynności, by z winy strony nie dopuścić do 

umorzenia postępowania 



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 (Dz.  

    U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),  

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie  

      ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten 

okres. 

art. 15zzs ust. 4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, 

uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz 

organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 

106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub 

podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub 

kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania 

czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1) wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony 

albo kontrolowanego – w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4 i 7– 9; 

2) 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 przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1–3, 5, 6 i 10. 

3)  

Przepis dotyczy 

wyjątkowych sytuacji, 

które można podjąć w 

przypadku 

zawieszonych 

postępowań. 

Komentarz:  

W wezwaniu powinno być wskazane pouczenie, iż jest to przypadek, dla 

których zastosowanie ma przepis art. 15zzr ust. 4 ustawy. 

 

Zalecenia: 

W sytuacji otrzymania wezwania Sądu do dokonania czynności wynikających z 

przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie – analiza zobowiązania 

z uwzględnieniem okoliczności sprawy.  

art. 15zzs ust. 7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa 

w ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, o których mowa w ust. 

1, są skuteczne. 

Dot. uznania za 

skuteczne czynności 

podjętych w okresie 

stanu zagrożenia 

epidemicznego lub 

stanu epidemii 

Komentarz:  

Przepis ryzykowny z punktu widzenia możliwych kłopotów z doręczeniem 

decyzji sądów do stron, zwłaszcza decyzji, które mogą rodzić dla stron skutki 

procesowe lub materialne. 

 

 



Zalecenia: 

Bieżące monitorowanie stanu spraw celem podjęcia reakcji w terminie 

w  sytuacji niekorzystnych dla strony czynności. 

art. 15zzs ust. 11.  Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub 

podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą 

wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, 

przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 

Dotyczy wywodzenia 

środków prawnych 

dotyczących 

bezczynności, 

przewlekłości lub 

naruszenia prawa 

strony do rozpoznania 

sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki 

Komentarz:  

Dostrzegalne ryzyko, że sądy będą się bronić tym argumentem w sprawach, 

które toczą się latami, a jakiś fragment procesu trafił na czas zagrożenia 

Art. 31zi.  W 2020 r.  pracownikowi, który złożył w terminie 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo 

radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz 

spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie, przysługuje prawo 

do dodatkowego urlopu bezpłatnego, w wymiarze 7 dni 

kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu 

adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie 

dodatkowym 

Dot. dodatkowego 

urlopu naukowego na 

okoliczność 

przystąpienia do 

egzaminu 

adwokackiego albo 

radcowskiego 

Komentarz:  

Z uwagi na niemożność określenia jak długo zagrożenie będzie trwało, 

propozycje zainteresowanych pracowników zmierzały się podniesienia 

wymiaru dodatkowego urlopu do 14 dni (połowa podstawowego ustawowego 

wymiaru) 

 

Zalecenia: 

Uwzględnianie w organizacji pracy dodatkowego urlopu bezpłatnego dla tej 

grupy pracowników. 

Na końcu należy wskazać, iż z projektu niniejszej ustawy zostały usunięte dwa ryzykowne przepisy dotyczące wysyłki pism procesowych za pomocą poczty elektronicznej 

i wykonania wyroku w walucie obcej. Odnośnie wysyłki pism słychać było liczne głosy, że nie każda ze stron w postępowaniu posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, 

nawet nie każdy profesjonalny pełnomocnik go posiada. Wystąpiłaby nierówność stron w postępowaniu. Odrębną kwestią był fakt, iż obecnie przepisy wymagają zgodnych 

oświadczeń stron do wnoszenia pism drogą elektroniczną. Jeśli ten przepis miałby stanowić lex specialis do KPC, to należałoby dookreślić kwestię doręczania pism stronom 

albo poprzez odrębne unormowanie w tejże ustawie albo poprzez odesłanie do KPC. Natomiast w kontekście wykonania wyroku w walucie obcej istniało ryzyko, iż powstanie 

duża różnica pomiędzy tym, co zostanie zasądzone, a tym co faktycznie wykonane (zapłacone). Z jednej strony byłoby to korzystne dla dłużników, a z drugiej mogłoby 

pokrzywdzić wierzyciela, ponieważ w projekcie ustawy był wskazany sposób przeliczenia według kursu na dzień 13 marca 2020 roku, a jak wiemy kursy obcych walut w 

obecnej sytuacji szybują wysoko.  

  

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 
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AUTORZY ALERT PRAWNY COVID-19  

Jarosław Ostrowski 
radca prawny, wspólnik 
podatki 
 
606 612 296 
j.ostrowski@ostrowski-legal.net   

Izabela Błaszkiewicz 
radca prawny, wspólnik 
prawo pracy 
 
727 591 146 
i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net     

Bartosz Wojtaczka 
radca prawny 
pomoc publiczna 
 
608 285 303 
b.wojtaczka@ostrowski-legal.net  
  

Michał Zachorski 
radca prawny, wspólnik 
stosunki umowne 
 
608 699 488 
m.zachorski@ostrowski-legal.net   

Piotr Bieniek 
radca prawny, wspólnik  
kwestie korporacyjne,  
sprawozdania finansowe  
608 699 492 
p.bieniek@ostrowski-legal.net    

Piotr Folgier 
radca prawny 
stosunki umowne 
 
502 280 038  
p.folgier@ostrowski-legal.net   

Agnieszka Bieniek 
radca prawny 
prawo pracy 
 
533 242 084 
agnieszka.bieniek@ostrowski-legal.net  

Sylwia Benc 

radca prawny 
prawo pracy  
 
726 475 012 
s.benc@ostrowski-legal.net  

  

Aleksandra Ziętek  
radca prawny 
prawo pracy   
 
727 591 253 
a.zietek@ostrowski-legal.net 
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ALERT PRAWNY COVID-19  

Artur Kołcz  
radca prawny, wspólnik 
samorząd terytorialny 
 
608 467 501 
a.kolcz@ostrowski-legal.net   

Dagmara Fabiszak  
radca prawny, wspólnik 
prawo medyczne, odpady,  
pomoc społeczna, procesy 
602 335 333 
d.fabiszak@ostrowski-legal.net   

Emilia Florek  
radca prawny, wspólnik 
zamówienia publiczne 
 
692 002 373 
e.florek@ostrowski-legal.net   
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