
 

 

 

PODSUMOWANIE NAJISTOTNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ  

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, 

 

w tym w szczególności wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 568) 

oraz 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 695) 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

 
PODATEK PIT  

 
Rozliczenie straty za 2019 rok  
w 2020 roku 

 
Możliwość rozliczenia straty powstałej 
w 2020 r. z dochodem 
zadeklarowanym w 2019 r. 
Konieczność złożenia korekty 
deklaracji. Skorzystanie możliwe pod 
pewnymi warunkami. 
 

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52k Ustawy PIT 

 
Podniesienie limitów 
zwolnień przedmiotowych 

 
Zwiększenie limitów istniejących 
zwolnień przedmiotowych, m.in. 
określonych w art. 21 pkt 9a, pkt 26 lit. 
b, pkt 67, pkt 78 lit. b Ustawy PIT. Nowe 
limity będą obowiązywać w 2020 i 
2021 r.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52l Ustawy PIT 

 
Nowe zwolnienia z 
opodatkowania 

 
Wolne od opodatkowania w 2020 r. 
będą świadczenia postojowe i 
świadczenia polegające na 
zakwaterowaniu i wyżywieniu 
pracowników.  

 
art. 15zq Ustawy  
art. 15x Ustawy  
art. 52m Ustawy PIT  

 
Darowizny na walkę z 
epidemią 

 
Możliwość odliczenia od podstawy 
opodatkowania darowizn na cele walki 
z epidemią, przekazanych od dnia 1 
stycznia 2020 r.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52n Ustawy PIT 
art. 57b Ustawy o 
zryczałtowanym PIT 

 
Odroczenie wpłaty zaliczek 
PIT przez płatników 

 
Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 
2020 r. na poczet podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
mogą zostać wpłacone do 1 czerwca 
2020 r. - dotyczy to wyłącznie 
płatników, którzy ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związane z 
epidemią. 
Stosuje się również do płatników 
dokonujących świadczeń z tytułu 
działalności wykonywanej osobiście 
oraz z tytułu praw autorskich i praw 
pokrewnych. 
 
  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52o Ustawy PIT 

 
Odroczenie terminu płatności 
podatku od środków trwałych 
będących budynkiem, tj. 

 
Termin zapłaty podatku za okres od 
marca do maja 2020 r. został 
przesunięty do 20 lipca 2020 r. 
Przesunięcie terminu płatności jest 

 
 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52p Ustawy PIT 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

podatku minimalnego od 
nieruchomości komercyjnych  

warunkowe, m.in. dla tych 
podatników, którzy ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związane z 
epidemią.  

 
Wyłącznie stosowania 
przepisów dotyczących tzw. 
złych długów 

 
Podatnicy, którzy nie uregulowali 
zobowiązania pieniężnego przez 90 dni 
po upływie terminu zapłaty, nie muszą 
korygować dochodu do obliczania 
zaliczek na podatek dochodowy. 
Dotyczy okresów rozliczeniowych w 
2020 r. i jest uzależnione od spełnienia 
dodatkowych warunków, m. in. 
poniesienia negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
związanych z epidemią.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52q Ustawy PIT 
art. 57c Ustawy o 
zryczałtowanym PIT 

 
Zaliczki uproszczone 

 
Mali podatnicy (obrót mniejszy niż 2 
mln €), mogą zrezygnować z 
uproszczonej formy wpłacania zaliczek 
za okres od marca do grudnia 2020 r. 
Możliwe po spełnieniu warunków, 
m.in. poniesienia negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
związanych z epidemią.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52r Ustawy PIT 

 
Jednorazowa amortyzacja 
środków trwałych 

 
Podatnicy, którzy dokonali zakupów 
środków trwałych w celu produkcji 
towarów związanych z 
przeciwdziałaniem epidemii i 
wprowadzonych do ewidencji w 2020 
r. mogą dokonać amortyzacji tych 
środków jednorazowo, bez względu na 
wartość.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52s Ustawy PIT 

 
Koszty kwalifikowane na 
działalność badawczo-
rozwojową 

 
Koszty kwalifikowane ponoszone w 
2020 r. na działalność badawczo-
rozwojową, ukierunkowaną na 
zwalczanie epidemii, można odliczyć 
od dochodu będącego podstawą 
obliczenia zaliczki na podatek.  

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52t Ustawy PIT 

 
Rozliczenie kwalifikowanych 
dochodów z kwalifikowanych 
praw własności intelektualnej 

 
Podatnicy osiągający w 2020 r. 
kwalifikowane dochody z 
kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej wykorzystywane do 
zwalczania epidemii, mogą przy 
obliczaniu zaliczek stosować stawkę w 
wysokości 5%. 

 
art. 4 Ustawy 1 
art. 52u Ustawy PIT 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

  
 
Odroczenie terminu złożenia 
rozliczenia rocznego  

 
Możliwość złożenia rozliczenia 
rocznego do dnia 31 maja 2020 r. - 
opłacenie w tym terminie należnego 
podatku jest uznawane za złożone w 
terminie.  

 
art. 15zzj Ustawy 

 
Przedłużenie terminu do 
złożenia informacji o cenach 
transferowych 

 
Przedłużenie do dnia 30 września 2020 
r. terminu do złożenia informacji o 
cenach transferowych, o których 
mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy PIT. 
 

 
art. 31z Ustawy 
 

 
1 % na rzecz organizacji 
pożytku publicznego 

 
Przekazanie 1 % podatku 
dochodowego (art. 45c Ustawy PIT) 
zostanie przekazane na rzecz 
organizacji pożytku publicznego na 
podstawie wniosku wypełnionego w 
zeznaniu podatkowym złożonym do 1 
czerwca 2020 r. lub korekcie złożonej 
do 31 czerwca 2020 r. 
 

 
art. 19 Ustawy 2 
art. 52v Ustawy PIT 
 

 
Przedłużenie terminu do 
złożenia oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen 
transferowych 

 
Przedłużenie do dnia 30 września 2020 
r. terminu do złożenia oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych, o którym mowa w 
art. 23y ust. 1 ustawy PIT. 
 

 
art. 73 pkt 63 Ustawy 
2 
art. 31z Ustawy 

 
PODATEK CIT 

 

 
Rozliczenie straty za 2019 w 
2020 

 
Możliwość rozliczenia straty powstałej 
w 2020 r. z dochodem 
zadeklarowanym w 2019 r. 
Konieczność złożenia korekty 
deklaracji. Skorzystanie możliwe pod 
pewnymi warunkami.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38f Ustawy CIT 

 
Darowizny na walkę z 
epidemią 

 
Możliwość odliczenia od podstawy 
opodatkowania darowizn na cele walki 
z epidemią, przekazanych od dnia 1 
stycznia 2020 r.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38g Ustawy CIT 

 
Odroczenie terminu płatności 
podatku od środków trwałych 
będących budynkiem, tj. 

 
Termin zapłaty podatku za okres od 
marca do maja 2020 r. został 
przesunięty do 20 lipca 2020 r. 

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38h Ustawy CIT 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

podatku minimalnego od 
nieruchomości komercyjnych 

Przesunięcie terminu płatności jest 
warunkowe, m.in. dla tych 
podatników, którzy ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związane z 
epidemią.  

 
Wyłącznie stosowania 
przepisów dotyczących tzw. 
złych długów 

 
Podatnicy, którzy nie uregulowali 
zobowiązania pieniężnego przez 90 dni 
po upływie terminu zapłaty, nie muszą 
korygować dochodu do obliczania 
zaliczek na podatek dochodowy. 
Dotyczy okresów rozliczeniowych w 
2020 r. i jest uzależnione od spełnienia 
dodatkowych warunków, m. in. 
poniesienia negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
związanych z epidemią.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38i Ustawy CIT 

 
Zaliczki uproszczone 

 
Mali podatnicy (obrót mniejszy niż 2 
mln €), mogą zrezygnować z 
uproszczonej formy wpłacania zaliczek 
za okres od marca do grudnia 2020 r. 
Możliwe po spełnieniu warunków, 
m.in. poniesienia negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
związanych z epidemią.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38j Ustawy CIT 

 
Jednorazowa amortyzacja 
środków trwałych 

 
Podatnicy, którzy dokonali zakupów 
środków trwałych w celu produkcji 
towarów związanych z 
przeciwdziałaniem epidemii i 
wprowadzonych do ewidencji w 2020 
r. mogą dokonać amortyzacji tych 
środków jednorazowo, bez względu na 
wartość.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38k Ustawy CIT 

 
Koszty kwalifikowane na 
działalność badawczo-
rozwojową 

 
Koszty kwalifikowane ponoszone w 
2020 r. na działalność badawczo-
rozwojową, ukierunkowaną na 
zwalczanie epidemii, można odliczyć 
od dochodu będącego podstawą 
obliczenia zaliczki na podatek.  

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38l Ustawy CIT 

 
Rozliczenie kwalifikowanych 
dochodów z kwalifikowanych 
praw własności intelektualnej 

 
Podatnicy osiągający w 2020 r. 
kwalifikowane dochody z 
kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej wykorzystywane do 
zwalczania epidemii, mogą przy 

 
art. 6 Ustawy 1 
art. 38m Ustawy CIT 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

obliczaniu zaliczek stosować stawkę w 
wysokości 5%.  

 
Przedłużenie terminu do 
złożenia informacji o cenach 
transferowych 

 
Przedłużenie do dnia 30 września 2020 
r. terminu do złożenia informacji o 
cenach transferowych, o których 
mowa w art. 11t ust. 1 ustawy CIT.  

 
art. 31z Ustawy 
 

 
Odroczenie terminu złożenia 
rozliczenia rocznego 

 
Możliwość złożenia rozliczenia 
rocznego do dnia 31 maja 2020 r. - 
opłacenie w tym terminie należnego 
podatku jest uznawane za złożone w 
terminie.  

 
Rozporządzenie MF 
(Dz.U. 2020, poz. 542) 

 
Status podatkowej grupy 
kapitałowej jako podatnika 
CIT 

 
Warunek o braku zaległości spółek we 
wpłatach podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa oraz 
uzyskiwaniu dochodu przez podatkową 
grupę kapitałową jest spełniony, jeżeli 
podatnik poniósł negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związane z 
COVID-19. Przepis ma zastosowanie do 
roku podatkowego, który rozpoczął się 
lub zakończył w 2020 r. 
 
 
 

 
art. 20 Ustawy 2 
art. 38n Ustawy CIT 

 
Przedłużenie terminu do 
złożenia oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen 
transferowych  

 
Przedłużenie do dnia 30 września 2020 
r. terminu do złożenia oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych, o którym mowa w 
art. 11m ust. 1 Ustawy CIT. 
 

 
art. 73 pkt 63 Ustawy 
2 
art. 31z Ustawy 

 
PODATEK VAT 

 

 
Nowy JPK_VAT – zmiana 
terminu 

 
Przesunięcie terminu obowiązywania 
nowego JPK_VAT dla dużych 
przedsiębiorców na dzień 1 lipca 2020 
r. (zamiast pierwotnego 1 kwietnia 
2020 r.). 
 

 
art. 63 Ustawy 1 

 
Nowa matryca stawek  

 
Przesunięcie terminu wejścia w życie 
nowej matrycy stawek podatku VAT na 
dzień 1 lipca 2020 r. 
 

 
art. 58 Ustawy 1 



 
 

 

 
 

 
 7 

Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

 
Paragon w postaci 
elektronicznej 

 
Wprowadzenie możliwości 
wystawienia i wydania nabywcy 
paragonu fiskalnego lub faktury  z  
każdej sprzedaży, za  zgodą  nabywcy,  
w  postaci  elektronicznej,  poprzez 
przesłanie dokumentu w sposób 
uzgodniony z nabywcą. 
 

 
art. 32 Ustawy 1 

 
WIS 

 
Przesunięcie terminu wejścia w życie 
przepisów o wiążących informacjach 
stawkowych (WIS) na dzień 1 lipca 
2020 r. 
 

 
art. 63 Ustawy 1 

 
INNE PODATKI 

 

 
Podatek od nieruchomości – 
możliwość zwolnienia z 
podatku 

 
Możliwość wprowadzenia przez Radę 
gminy, za część roku 2020, zwolnienia z 
podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupom 
przedsiębiorców w drodze uchwały. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15p ust. 1 Ustawy 

 
Rozszerzenie możliwości 
zwolnienia z podatku od 
nieruchomości 

 
Uchwałą rady gminy można zwolnić z 
podatku od nieruchomości organizacje 
pozarządowe, o których mowa w 
ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

 
art. 73 pkt 25 Ustawy 2 
art. 15p ust. 2 Ustawy  

 
Podatek od nieruchomości – 
możliwość przedłużenia 
terminu płatności 

 
Możliwość przedłużenia przez Radę 
gminy, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości, 
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 
2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 
września 2020 r. w drodze uchwały. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15q ust. 1 Ustawy  
 
 

  
Uchwałą rady gminy można zwolnić z 
podatku od nieruchomości organizacje 

 
art. 73 pkt 26 Ustawy 2 
art. 15q ust. 2 Ustawy  
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

Rozszerzenie możliwości 
przedłużenia terminu zapłaty 
podatku od nieruchomości 

pozarządowe, o których mowa w 
ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 
Podatek od sprzedaży 
detalicznej – odroczenie 
poboru 

 
Odroczenie poboru podatku od 
sprzedaży detalicznej, który miał się 
rozpocząć z dniem 1 lipca 2020 r. 
Zobowiązanie do zapłaty podatku 
powstanie dopiero od przychodów ze 
sprzedaży detalicznej osiągniętych od 
dnia 1 stycznia 2021 r.  
 

 
art. 47 Ustawy 1  
art. 11a Ustawy o 
podatku od sprzedaży 
detalicznej 

 
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

 
Zwalnia się od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż i zamianę 
walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 
ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. 
 
 
 
 

 
art. 28 Ustawy 2 
art. 9 pkt 1a Ustawy 
PCC 

 
PROCEDURA PODATKOWA 

 

 
Rezygnacja z opłaty 
prolongacyjnej 

 
Do decyzji organów podatkowych, 
które dotyczą podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa, wydanych 
na podstawie wniosku złożonego w 
okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo w okresie 30 dni po ich 
odwołaniu, mającego na celu: 
 
• odroczenie terminu płatności 

podatku lub rozłożenie zapłaty 
podatku na raty, 

• odroczenie lub rozłożenie na raty 
zapłaty zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę lub odsetek 
od nieuregulowanych w terminie 
zaliczek na podatek, 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15za ust. 1 Ustawy 
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Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

• umorzenie w całości lub w części 
zaległości podatkowych, odsetek za 
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, 

• nie stosuje się przepisów 
dotyczących opłaty prolongacyjnej. 

 

 
Możliwość zaniechania 
poboru odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych 

 
Możliwość zaniechania w całości lub w 
części, przez Ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, w drodze 
rozporządzenia, poboru odsetek za 
zwłokę od zaległości podatkowych. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15za ust. 2 Ustawy 

 
Wydłużenie terminów 
załatwiania spraw 

 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19: 
 

• nie stosuje się 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;  

• 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.  

 
Zaprzestanie czynności przez sąd, 
organ lub podmiot, prowadzące 
odpowiednio postępowanie lub 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzr ust. 10 
Ustawy 
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Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

kontrolę, nie może być podstawą 
wywodzenia środków prawnych 
dotyczących bezczynności, 
przewlekłości lub naruszenia prawa 
strony do rozpoznania sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki. 
 
 
 

 
Doręczenia wydruków pism 
przez operatora pocztowego 

 
Możliwość wydawania pism przez 
organ w trybie Ustawy OP w formie 
dokumentu elektronicznego, z 
pominięciem wykorzystywanego do tej 
pory systemu teleinformatycznego 
Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, oraz przesyłania wydruków 
takich pism poprzez operatora 
pocztowego.  
 
Wprowadzenie dostępu do informacji 
objętych tajemnicą skarbową w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
wykonania usługi przez operatora 
pocztowego oraz osób działających w 
jego imieniu. 
 

 
art. 20 Ustawy 1 

 
Doręczenia przez operatora 
pocztowego w formie 
elektronicznej 

 
Wprowadzenie możliwości 
świadczenia usługi pocztowej, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej na etapie doręczania, z 
wyjątkami określonymi w przepisach.  
 
Usługa przeznaczona dla podmiotów 
posiadających profil zaufany. 
Do dnia 30 września 2020 r. doręczenie 
tzw. przesyłki poleconej może nastąpić 
przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, jeżeli 
adresat wyrazi na to zgodę i upoważni 
operatora wyznaczonego do obioru 
przesyłek poleconych celem ich 
przetworzenia i doręczenia w postaci 
dokumentów elektronicznych na 
skrzynkę elektroniczną adresata. 
Wskazanej formy doręczeń nie stosuje 
się do przesyłek wysyłanych do ani 
wysyłanych przez: 

 
art. 73 pkt 48 Ustawy 2 
art. 15 zzu1-11 Ustawy 
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1) Sądy i Trybunały; 
2) prokuraturę i inne organy ścigania; 
3) komornika sądowego. 

 
Kontrola celno-skarbowa w 
zakresie wyrobów 
akcyzowych  

 
W przypadku dokonywania przez 
podmiot podlegający kontroli celno-
skarbowej czynności w zakresie 
produkcji, przemieszczania i zużycia 
wyrobów akcyzowych, w szczególności 
ich wytwarzania, uszlachetniania, 
przerabiania, skażania, rozlewu, 
przyjmowania, magazynowania, 
wydawania, przewozu i niszczenia, 
oraz w zakresie stosowania i 
oznaczania tych wyrobów znakami 
akcyzy w okresie od dnia 1 kwietnia 
2020 r. do dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID19, naczelnik urzędu celno-
skarbowego na podstawie analizy 
ryzyka, może odstąpić od:  
• obecności kontrolującego przy 

przeprowadzeniu czynności 
podlegającej kontroli celno-
skarbowej;  

• dokonania czynności określonej w 
przepisach wydanych na podstawie  
art. 90 ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej przez tego 
kontrolującego. 

 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31zj Ustawy 

 
Wydłużony termin na 
złożenie 
zawiadomienia o zapłacie 
należności na rachunek 
nieznajdujący się na Białej 
Liście 

 
Przedłużenie, w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19, 
terminu na złożenie zawiadomienia o 
zapłacie na rachunek niezamieszczony 
na Białej Liście z 3 dni do 14 dni, od dnia 
zlecenia przelewu. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzn Ustawy 

 
Zawieszenie biegu terminów 
MDR 

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

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31y Ustawy 
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ogłoszonego w związku z COVID-19, nie 
dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 
2020 r. 
 
 
 
 

 
Wydłużenie terminów 
wydania interpretacji 
indywidualnych 

 
Do dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, 
trzymiesięczny termin na wydanie 
interpretacji indywidualnej przepisów 
prawa podatkowego, przedłuża się o 3 
miesiące, z zastrzeżeniem możliwości 
dalszego przedłużenia, w drodze 
rozporządzenia Ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych, o 
dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 
miesiące 
 
Przedłużenie nie dotyczy terminu 
wydawania interpretacji ogólnych na 
wniosek.  
 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31g Ustawy 

 
ORDYNACJA PODATKOWA 

 

 
Przeciwdziałanie 
wykorzystywaniu sektora 
finansowego do wyłudzeń 
skarbowych  

 
Minister Finansów może zlecać izbom 
rozliczeniowym wykonywanie analiz 
zjawisk gospodarczych, z 
uwzględnieniem ich wpływu na 
płynność finansową przedsiębiorców i 
innych podmiotów. 

 
art. 25 pkt 1 Ustawy 2 
art. 119zha OP 

 
Udostępnianie danych 
uzyskanych w ramach 
przeciwdziałania 
wykorzystywaniu sektora 
finansowego do wyłudzeń 
skarbowych 
 

 
Szef KAS uzyskał możliwość 
przekazywania informacji 
stanowiących tajemnicę bankową lub 
tajemnicę zawodową uprawnionym 
podmiotom elektronicznie. 

 
art. 25 pkt 2 Ustawy 2 
art. 297c § 2 OP 

 
Udostępnianie danych 
stanowiących tajemnicę 
skarbową 

 
Organy podatkowe mogą udostępniać 
informacje, stanowiące tajemnice 
skarbową wojewodzie w zakresie 
kontroli celno-skarbowych 
przestrzegania przepisów wydanych na 

 
art. 25 pkt 3 Ustawy 2 
art. 298 pkt 6aa 
Ustawy OP 
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podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi. 
 

 
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA 

 

 
Właściwość organów 
podatkowych 

 
Minister Finansów rozporządzeniem 
może określić niektóre zadania KAS, 
które mogą być wykonywane na 
obszarze całego kraju lub jego części 
przez organy podatkowe niezależnie 
od terytorialnego zasięgu ich działania, 
uwzględniając potrzebę właściwej 
organizacji wykonywania zadań. 
 

 
art. 56 pkt 1 Ustawy 2 
art. 11 ust. 5a Ustawy 
KAS 

 
Zakres kontroli celno-
skarbowej 

 
Rozszerzono zakres kontroli celno-
skarbowej o kontrolę przestrzegania 
przepisów wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi w zakresie 
ograniczeń lub zakazów obrotu i 
używania określonych przedmiotów 
lub produktów spożywczych. 
 

 
art. 56 pkt 2 Ustawy 2 
art. 54 ust. 2 pkt 11a 
Ustawy KAS 

 
Przeprowadzenie czynności 
kontrolnych  

 
Czynności kontrolne w zakresie 
przestrzegania przepisów wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w 
zakresie ograniczeń lub zakazów 
obrotu i używania określonych 
przedmiotów lub produktów 
spożywczych można wykonywać na 
podstawie legitymacji służbowej oraz 
stałego upoważnienia do wykonywania 
kontroli. 
 

 
art. 56 pkt 3 Ustawy 2 
art. 62 ust. 5 pkt 11 
Ustawy KAS 

 
Uprawnienia kontrolujących 

 
W zakresie kontroli przestrzegania 
przepisów wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi w zakresie 
ograniczeń lub zakazów obrotu i 

 
art. 56 pkt 4 Ustawy 2 
art. 64a Ustawy KAS 
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używania określonych przedmiotów 
lub produktów spożywczych 
kontrolujący mają prawo rewizji 
towarów i środków przewozowych i 
kontrahentów. 
 

 
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI 

 

 
Możliwość wstrzymania 
postępowań egzekucyjnych w 
administracji  

 
Możliwość wstrzymania przez Radę 
Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
administracyjnych postępowań 
egzekucyjnych należności pieniężnych. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzk Ustawy 

 
PRAWO KARNOSKARBOWE 

 

 
Możliwość złożenie czynnego 
żalu  
w formie elektronicznej 

 
Możliwość wniesienia zawiadomienia o 
popełnieniu czynu zabronionego 
przepisami Kodeksu Karnego 
Skarbowego w postaci elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym) za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym przez portal podatkowy, o którym 
mowa w Ustawie OP. 
 

 
art. 26 Ustawy 1 

 
Zawieszenie biegu 
przedawnienia karalności  

 
W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 nie biegnie przedawnienie 
karalności czynu oraz przedawnienie 
wykonania kary w sprawach o 
przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzr ust. 6 Ustawy 

 
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 

 

 
Wydłużenie terminu na 
zgłoszenie informacji o 
beneficjentach rzeczywistych 
do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych 
 

 
Wydłużenie terminu na zgłoszenie 
informacji o beneficjentach 
rzeczywistych do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych o 3 
miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.   
 

 
art. 52 Ustawy 1 



 
 

 

 
 

 
 15 

Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

 
Wyłączenie przepisów Prawa 
zamówień publicznych w 
odniesieniu do niektórych 
zamówień 

 
Do zamówień na usługi lub dostawy 
niezbędne do przeciwdziałania COVID-
19 nie stosuje się Prawa zamówień 
publicznych, jeżeli zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo szybkiego i 
niekontrolowanego rozprzestrzeniania 
się choroby lub jeżeli wymaga tego 
ochrona zdrowia publicznego. 
 

 
art. 1 pkt 5 Ustawy 1 
art. 6 Ustawy 

 
Nowe obowiązki i 
uprawnienia stron umowy w 
sprawie zamówienia 
publicznego  

 
Ustawa określa nowe prawa i 
obowiązki stron umowy w sprawie 
zamówienia publicznego po 
stwierdzeniu, że okoliczności związane 
z wystąpieniem COVID-19, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte 
wykonanie umowy. Strony umowy 
między innymi 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. Ustawa 
wprowadza także możliwość 
dokonania zmiany umowy w sprawie 
zamówienia publicznego po spełnieniu 
przesłanek określonych w tejże 
Ustawie.  
 
 
 
 
 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15r Ustawy 

 
PRAWO BUDOWLANE 
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Wyłączenie przepisów Prawa 
Budowlanego w odniesieniu 
do robót budowalnych / 
zmiany sposobu użytkowania 
obiektu w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19  

 
Ustawa wyłącza stosowanie przepisów 
Prawa budowlanego i niektórych 
innych ustaw do projektowania, 
budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych, w tym zmiany sposobu 
użytkowania, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19.  Ustawa 
nakłada też na inwestora określone 
obowiązki, w tym obowiązki 
informacyjne wobec organu 
administracji 
architektonicznobudowlanej. 
 

 
art. 1 pkt 10 Ustawy 1 
art. 12 Ustawy 

 
OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA 

 

 
Przedłużenie terminu 
wniesienia opłaty rocznej za 
użytkowanie wieczyste za rok 
2020 

 
Ustawa przedłuża termin wniesienia 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego za rok 2020 - do dnia 30 
czerwca 2020 r. Termin ten może 
również zostać przedłużony 
rozporządzeniem ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa, biorąc pod uwagę 
aby termin ten nie przekroczył roku 
2020. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 21 Ustawy 2  
art. 15j Ustawy 

 
Przedłużenie terminu 
wniesienia opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności za rok 2020 
 

 
Ustawa przedłuża termin na wniesienie 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności za rok 2020 - do dnia 30 
czerwca 2020 r. Termin ten może 
również zostać przedłużony 
rozporządzeniem ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa, jednak nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
 

 
art. 53 Ustawy 1  
art. 62 Ustawy 2 

 
KWESTIE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW 

 



 
 

 

 
 

 
 17 

Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań  

tarczy antykryzysowej 

 

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 roku 

 
Pracownicy młodociani 

 
Pracodawca jest zobowiązany do 
zwolnienia młodocianego pracownika 
odbywającego przygotowanie 
zawodowe z obowiązku świadczenia 
pracy w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty, przy czym 
pracodawca, z którym zawarta została 
umowa o refundację, w przypadku 
wypłaty młodocianemu pracownikowi, 
wynagrodzenia za okres zwolnienia z 
obowiązku świadczenia pracy, w 
całości lub w części, zachowuje prawo 
do refundacji.  
 
Pracodawcom, którzy zawarli z 
młodocianymi pracownikami umowę o 
pracę w celu przygotowania 
zawodowego, okres zwolnienia 
młodocianego pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy wlicza się do okresu, 
za który przysługuje dofinansowanie, o 
którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15f Ustawy 
oraz 
art. 73 ust. 57 Ustawy 2 
art. 15zzzzm Ustawy 
 

 
Możliwość polecenia 
pracownikowi wykonywania 
pracy zdalnie  

 
Istnieje możliwość polecenia 
pracownikowi wykonywania przez czas 
oznaczony pracy określonej w umowie 
o pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania, tzw. pracy zdalnej. 
 

 
art. 3 Ustawy 

 
Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy pokrywany przez 
ZUS w przypadku zwolnienia 
od wykonywania pracy, 
niezależny od wcześniejszego 
dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego 
 
 

 
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 
innej placówki, do których uczęszcza 
dziecko albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub 
dziennego opiekuna z powodu 
COVID19, ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad: 
  
• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 

lat  

 
art. 4 Ustawy 
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• 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.  
 
Ponadto 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. 
 
Rada Ministrów może, w celu 
przeciwdziałania COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, określić dłuższy okres 
pobierania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego.  
 

 
Okresowe badania lekarskie i 
psychologiczne kierowców i 
maszynistów  
 

 
Ustawa zawiesza na czas do odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego / 
epidemii obowiązek wykonywania 
badań okresowych badań lekarskich 
pracowników, badań lekarskich i 
psychologicznych kierowców 
wykonujących przewóz drogowy oraz 
maszynistów, a także wprowadza 
szczególne regulacje dotyczące badań 
wstępnych i kontrolnych. 
 

 
art. 1 pkt 11 Ustawy 1 
art. 12a Ustawy 
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Obowiązkowa kwarantanna 
jako okres niezdolności do 
pracy z powodu choroby 

 
Niemożność wykonywania pracy 
z powodu obowiązkowej kwarantanny, 
jest traktowana na równi z 
niezdolnością do pracy z powodu 
choroby. 
 

 
art. 25 Ustawy 1 

 
Szkolenia BHP w formie 
elektronicznej 

 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
dopuszcza się przeprowadzanie 
szkoleń wstępnych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i służby 
w całości za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z 
wyjątkami wskazanymi w ustawie. 
Przedłużenie terminów szkoleń 
okresowych BHP do 60. dnia od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku, gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
stanu epidemii. 
 
 

 
art. 73 pkt 16 Ustawy 2 
art. 12e Ustawy 
 

 
POMOC DLA PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW 

 

 
Świadczenia na rzecz ochrony 
miejsc pracy, wypłata ze 
środków FGŚP świadczeń na 
dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem 
ekonomicznym albo 
obniżonym wymiarem czasu 
pracy, w następstwie 
wystąpienia COVID - 19 
 
 

 
Na zasadach określonych w Ustawie, 
przedsiębiorca spełniający wskazane w 
niej kryteria, u którego wystąpił 
określonej wielkości 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 FGŚP 
świadczeń na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników objętych 
przestojem ekonomicznym albo 
obniżonym wymiarem czasu pracy, w 
następstwie wystąpienia COVID-19,  

Przepis ten stosuje się odpowiednio 

do osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, 

do której zgodnie z Kodeksem 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 20 Ustawy 2 
art. 15g Ustawy 
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cywilnym 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, z 

wyjątkiem pomocy domowej 

zatrudnionej przez osobę fizyczną. 
 
Przedsiębiorcy temu przysługują 
również środki z FGŚP na opłacanie 
składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników należnych od 
pracodawcy od przyznanych 
wskazanych powyżej świadczeń.  
 
Świadczenia oraz środki na opłacanie 
składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników, o których mowa 
powyżej, są wypłacane w okresach 
przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy. 
  
Dofinansowanie może wynosić 
maksymalnie 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (w przypadku 
przestoju ekonomicznego) lub połowę 
wynagrodzenia jednak nie więcej niż 
40% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku (w przypadku obniżenia 
wymiaru czasu pracy maksymalnie o 
20%, nie więcej niż do 0,5 etatu). 
Dofinansowanie nie przysługuje do 
wynagrodzeń pracowników, których 
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek o 
dofinansowanie, było wyższe niż 300% 
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przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z FUS, 
obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku.  
 
Świadczenia oraz środki na opłacanie 
składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników, o których mowa 
powyżej, przysługują przez łączny 
okres 3 miesięcy przypadających od 
miesiąca złożenia wniosku. 
 

 
Dofinansowanie dla 
mikroprzedsiębiorców, 
małych oraz średnich 
przedsiębiorców przez okres 3 
miesięcy części kosztów 
wynagrodzeń pracowników i 
innych osób świadczących 
usługi  

 
Starosta może, na podstawie 
zawartej umowy, przyznać 
przedsiębiorcy na zasadach 
określonych w Ustawie 
dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne 
w przypadku określonej wielkości 
spadku obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19. 
Powyższe ma odpowiednie 
zastosowanie do osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę 
nakładczą lub umowy zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do 
której 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.  
 
Powyższe dofinansowanie może być 
przyznane mikroprzedsiębiorcom, 
małym oraz średnim 
przedsiębiorcom od dnia złożenia 

 
art.1 pkt 14 Ustawy 1  
art.73 pkt 38 Ustawy 
2 
art. 15zzb Ustawy 
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stosownego wniosku, na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące przypadające 
od miesiąca złożenia wniosku. Rada 
Ministrów może w drodze 
rozporządzenia przedłużyć ten okres. 
Ponadto przedsiębiorca jest 
obowiązany do utrzymania w 
zatrudnieniu pracowników objętych 
umową o dofinansowanie przez 
okres dofinansowania.  
 

 
Ograniczenie minimalnego 
dobowego oraz 
tygodniowego odpoczynku 
pracowników 

 
U pracodawcy, u którego wystąpił 
określonej wielkości spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który nie 
zalega w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP 
lub FS do końca trzeciego kwartału 
2019 r. (w razie istnienia zaległości 
Ustawa przewiduje pewne wyjątki), 
dopuszczalne jest ograniczenie 
nieprzerwanego minimalnego 
dobowego odpoczynku i 
nieprzerwanego minimalnego 
tygodniowego odpoczynku według 
zasad wskazanych w Ustawie. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1  
art. 15zf ust. 1 pkt 1 i 
ust. 3 Ustawy 

 
Zawarcie porozumienia o 
wprowadzeniu systemu 
równoważnego czasu pracy  

 
U pracodawcy, u którego wystąpił 
określonej wielkości spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który nie 
zalega w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP 
lub FS do końca trzeciego kwartału 
2019 r. (w razie istnienia zaległości 
Ustawa przewiduje pewne wyjątki), 
dopuszczalne jest zawarcie 
porozumienia o wprowadzeniu 
systemu równoważnego czasu pracy, 
według zasad wskazanych w 
Ustawie. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1  
art. 15zf ust. 1 pkt 2 
Ustawy 
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Zawarcie porozumienie o 
stosowaniu mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia 

U pracodawcy, u którego wystąpił 
określonej wielkości spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który nie 
zalega w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FGŚS, FP 
lub FS do końca trzeciego kwartału 
2019 r. (wyjątki), dopuszczalne jest 
zawarcie porozumienia o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami, w 
zakresie i przez czas ustalony w 
porozumieniu, według zasad 
wskazanych w Ustawie. 
 

art. 1 pkt 14 Ustawy 1  
art. 15zf ust. 1 pkt 3 
Ustawy 

 
Usługi i instrumenty rynku 
pracy oraz inne formy 
wsparcia realizowane na 
podstawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

 
W przypadku usług i instrumentów 
rynku pracy oraz innych form wsparcia 
realizowanych na podstawie ustawy 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. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzf Ustawy 

 
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS 

 

 
Zwolnienie płatnika składek 
ZUS zatrudniającego mniej niż 
10 osób 

 
Ustawa przewiduje możliwość 
zwolnienia z obowiązku opłacania 
nieopłaconych należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 
Pomostowych, należnych za okres od 
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

 
art. 73 pkt 65 Ustawy 1 
art. 73 pkt 65 Ustawy 2 
art.113 Ustawy 2 
art. 31zo ust. 1 i 6 
Ustawy 
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2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten 
okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 
składek: 
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 
dzień 29 lutego 2020 r., 
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 
dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 
marca 2020 r., 
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 
dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 
kwietnia 2020 r. 
- zgłosił do ubezpieczeń społecznych 
mniej niż 10 ubezpieczonych. 
Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie 
uwzględniając ubezpieczonych 
będących pracownikami 
młodocianymi. 
Płatnik zwolniony zostaje z obowiązku 
opłacenia należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. także 
wówczas, gdy należności te zostały 
opłacone. Opłacone należności z tytułu 
składek podlegają zwrotowi na 
zasadach określonych w art. 24 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 

 
Zwolnienie płatnika składek 
ZUS zatrudniającego od 10 do 
49 osób 

 
Ustawa przewiduje możliwość 
zwolnienia 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, należnych za okres od 
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty 
należności z tytułu składek wykazanych 
w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 
dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako 
płatnik składek: 
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 
dzień 29 lutego 2020 r., 
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 
dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 
marca 2020 r., 

 
art. 73 pkt 65 Ustawy 2 
art.113 Ustawy 2 
art. 31zo ust. 1b i 6  
Ustawy 
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3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 
dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 
kwietnia 2020 r. 
- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 
10 do 49 ubezpieczonych. 
Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie 
uwzględniając ubezpieczonych 
będących pracownikami 
młodocianymi. 
 
Płatnik zwolniony zostaje z obowiązku 
opłacenia należności z tytułu składek 
wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. także 
wówczas, gdy należności te zostały 
opłacone. Opłacone należności z tytułu 
składek podlegają zwrotowi na 
zasadach określonych w art. 24 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

 
Zwolnienie płatnika składek, 
będącego osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność, 
opłacającego składki ZUS 
wyłącznie za siebie 

 
Ustawa przewiduje możliwość  
zwolnienia płatnika składek, będącego 
osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność, opłacającego składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia 
społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne, na jego wniosek, z 
obowiązku opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek ZUS należne 
za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 
dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził 
działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i 
jeżeli przychód z tej działalności w 
pierwszym miesiącu, za który jest 
składany wniosek o zwolnienie z 
opłacania składek nie był wyższy niż 
300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej.  
 
 
 
 
 
 
 

 
art. 73 pkt 65 Ustawy 1 
art. 73 pkt 65 Ustawy 2 
art. 31zo ust. 2 Ustawy 
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INNE FORMY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW i OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWĘ AGENCYJNĄ, 

UMOWĘ ZLECENIA, INNĄ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

 
Świadczenie postojowe dla 
osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą oraz dla osoby 
wykonującej umowę 
agencyjną, umowę zlecenia, 
inną umowę o świadczenie 
usług, do której stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia 
albo umowę o dzieło  
  

 
Świadczenie postojowe przysługuje 
osobie prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą oraz osobie 
wykonującej umowę agencyjną, 
umowę zlecenia, inną umowę o 
świadczenie usług, do której stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo 
umowę o dzieło, jeżeli nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym z innego 
tytułu, na wniosek tejże osoby złożony 
do ZUS. Świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości 80% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w 2020 r. nie więcej 
niż trzykrotnie, 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. 1 pkt 14 Ustawy  
art. 73 pkt 34 Ustawy 2 
art. 15zq – 15zx 
Ustawy  

 
Dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy 
niezatrudniającego 
pracowników  

 
Starosta może, na podstawie zawartej 
umowy, na zasadach określonych w 
Ustawie, przyznać przedsiębiorcy 
będącemu osobą fizyczną 
niezatrudniającemu pracowników, 
określonej wielkości dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej – przez okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające 
od miesiąca złożenia wniosku - w 
przypadku określonej wielkości spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19. Rada Ministrów 
może okres ten przedłużyć. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 39 Ustawy 2 
art. 15zzc Ustawy 

 

 
Pożyczka w wysokości 5.000 
zł na bieżące koszty 

 
W celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom COVID-19 starosta może 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 40 Ustawy 2 
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prowadzenia działalności 
gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i jej 
umorzenie 
 
 

udzielić jednorazowo pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy, który prowadził 
działalność gospodarczą przed dniem 1 
marca 2020 r. Pożyczka może być 
udzielona do wysokości 5 000 zł.  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. 
Rada Ministrów może w drodze 
rozporządzenia przedłużyć ten okres. 
 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 
mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził 
działalność gospodarczą przez okres 3 
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
We wniosku o umorzenie 
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że 
prowadził działalność gospodarczą 
przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki. 
 

art. 15zzd Ustawy 
 

 
Poręczenia i gwarancje Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
spłaty kredytów zaciągniętych 
przez średnich i dużych 
przedsiębiorców 
 
 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego może 
udzielać, we własnym imieniu i na 
własny rachunek, poręczeń i gwarancji 
spłaty kredytów zaciągniętych przez 
przedsiębiorców z wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
przedsiębiorców, z przeznaczeniem na 
zapewnienie płynności finansowej do 
80% kwoty kredytu. Poręczenie lub 
gwarancja mogą stanowić pomoc 
publiczną. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1  
art. 15zzzd Ustawy 
 

 
Możliwość umorzenia w 
całości lub części, odroczenia 
spłaty lub rozłożenia na raty 
należności pieniężnych z 
tytułu gospodarowania 
nieruchomościami mających 
charakter cywilnoprawny  

 
Ustawa wprowadza możliwość 
umorzenia w całości lub części, 
odroczenia spłaty lub rozłożenia na 
raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie, 
przypadających za okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 52 Ustawy 2 
art. 15zzze Ustawy 
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epidemii przez starostę lub prezydenta 
miasta na prawach powiatu, 
wykonujących zadania z zakresu 
administracji rządowej, bez zgody 
wojewody. 
 

 
Możliwość złożenia wniosku o 
odstąpienie od dochodzenia 
należności cywilnoprawnych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawa wprowadza możliwość 
podjęcia uchwały przez organ 
stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego o odstąpieniu od 
dochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających 
jednostce samorządu terytorialnego 
lub jej określonym jednostkom 
organizacyjnym w stosunku do 
podmiotów, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 i które złożą 
wniosek o odstąpienie od dochodzenia 
należności.  
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzzf i art. 15zzzg 
Ustawy 

 
Możliwość zmiany warunków 
lub terminów spłaty kredytu 
udzielonego m.in. 
przedsiębiorcom 
 
 
 

 
Bank może dokonać zmiany 
określonych w umowie warunków lub 
terminów spłaty kredytu udzielonego 
przedsiębiorcy oraz organizacji 
pozarządowej, o której mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zmiana nie może powodować 
pogorszenia sytuacji finansowej i 
gospodarczej kredytobiorcy. 
 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 73 pkt 58 Ustawy 2 
art. 31f Ustawy 

 
Wsparcie przedsiębiorców 
przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu S.A. (Instytucję)  

 
Celem oferowanego przez Instytucję 
wsparcia jest przeciwdziałanie 
skutkom gospodarczym COVID-19 
poprzez zapewnienie beneficjentowi 
płynności finansowej przez okres 
trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
oraz przez okres 12 miesięcy 

 
art. 4-12 Ustawy 2 
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następujący po odwołaniu tego stanu, 
do czasu ustania negatywnych skutków 
ekonomicznych dla przedsiębiorców, 
którzy w związku z ogłoszeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji 
finansowej, na zasadach określonych w 
Ustawie. 
 
Wsparcie może być przyznane w 
szczególności w formie: 

• pożyczek,  

• gwarancji lub poręczenia,  

• leasingu, 

• innych instrumentów 
związanych z finansowaniem 
prowadzonej działalności 
gospodarczej,  

• innych zwrotnych finansowych 
instrumentów dłużnych 

- na warunkach rynkowych. 
  
W celu uzyskania wsparcia, 
przedsiębiorca składa do Instytucji 
wniosek o udzielenie wsparcia wraz z 
oświadczeniem potwierdzającym 
trudną sytuację finansową, stanowiącą 
podstawę przyznania wsparcia oraz 
dane dotyczące sytuacji finansowej 
(pod rygorem odpowiedzialności 
karnej).  Do wniosku o udzielenie 
wsparcia przedsiębiorca dołącza 
informację zawierającą opis 
planowanych przez przedsiębiorcę 
działań w celu ustabilizowania jego 
sytuacji ekonomicznej. 
 
Wniosek przedsiębiorcy rozpatrywany 
jest niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia jego złożenia 
wraz z wymaganymi załącznikami. 
Wsparcie udzielane jest po dokonaniu 
weryfikacji zasadności wniosku o 
udzielenie wsparcia, na podstawie 
umowy wsparcia zawieranej przez 
Instytucję z beneficjentem. W 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku Instytucja przystępuje 
niezwłocznie do zawarcia umowy 
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wsparcia z beneficjentem - w terminie 
do 5 dni od dnia uzgodnienia 
warunków umowy z beneficjentem. 
 

 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ WYSTAW I KONGRESÓW LUB DZIAŁALNOŚCIĄ 

KULTURALNĄ, ROZRYWKOWĄ, REKREACYJNĄ I SPORTOWĄ, ORGANIZACJĄ WYSTAW 
TEMATYCZNYCH LUB IMPREZ PLENEROWYCH,  

USŁUGAMI HOTELARSKIMI 
 
 
Konsekwencje rozwiązania 
przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność 
związaną z organizacją 
wystaw i kongresów lub 
działalnością kulturalną, 
rozrywkową, rekreacyjną i 
sportową lub organizujący 
wystawy tematyczne lub 
imprezy plenerowe umowy z 
klientem w związku z 
wybuchem epidemii COVID-
19 

 
Przedsiębiorca prowadzący działalność 
związaną z organizacją wystaw i 
kongresów, w tym z udostępnianiem 
pomieszczeń i powierzchni, imprezy 
targowe, na szkolenia, konferencje lub 
egzaminy, a także prowadzący 
działalność kulturalną, rozrywkową, 
rekreacyjną i sportową lub 
organizujący wystawy tematyczne lub 
imprezy plenerowe w przypadku 
rozwiązania umowy z klientem, w tym 
na świadczenie usług dodatkowych 
związanych z udostępnieniem 
powierzchni lub pomieszczeń, które to 
rozwiązanie umowy pozostaje w 
bezpośrednim związku z negatywnymi 
skutkami COVID-19, jest zobowiązany 
zwrócić wpłacone mu przez klienta 
środki w terminie 180 dni od dnia 
skutecznego rozwiązania umowy. 
Powyższe stosuje się odpowiednio do 
przedsiębiorcy lub rolnika 
świadczącego usługi hotelarskie w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych. 
 

 
art. 1 pkt 14  Ustawy 1  
art. 73 pkt 33 Ustawy 2 
art. 15zp Ustawy 

 
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 

 
 
Posiedzenia i podejmowanie 
uchwał przez zarząd, radę 
nadzorczą i zgromadzenie 
wspólników / walne 
zgromadzenie  

 
Ustawa wprowadza możliwość, w 
przypadku gdy umowa spółki / statut 
spółki nie stanowi inaczej, odbywania 
posiedzeń zarządów i rad nadzorczych 
sp. z o.o. i spółki akcyjnej przy 

 
art. 27 Ustawy 1  
art. 29 Ustawy 2 
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wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość oraz podejmowania 
uchwał w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Również udział w 
zgromadzeniu wspólników / walnym 
zgromadzeniu może nastąpić przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, chyba że umowa spółki 
/ statut spółki stanowi inaczej. Zasady 
wedle, których powyższe ma nastąpić 
określa Ustawa.  
 
W przypadku rady nadzorczej, 
możliwość taka istnieje także w 
sprawach, dla których umowa spółki / 
statut spółki przewiduje głosowanie 
tajne, o ile żaden z członków rady 
nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 
 

 
ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ 

 
 
Złagodzenie zakazu handlu  
w niedzielę 

 
W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu nie 
obowiązuje zakaz pracy w niedziele w 
zakresie wykonywania czynności 
związanych z handlem, polegających 
na rozładowywaniu, przyjmowaniu i 
ekspozycji towarów pierwszej 
potrzeby oraz powierzania 
pracownikowi lub zatrudnionemu 
wykonywania takich czynności.  
Zwolnienie z tego zakazu nie 
obowiązuje w niedziele, w które 
przypada święto.  
 
 
 
 
 
 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15i Ustawy 
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UMOWY UŻYWANIA POWIERZCHNI HANDLOWEJ  

W OBIEKTACH HANDLOWYCH O POW. SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000m2 
 
 
Wygaśnięcie wzajemnych 
zobowiązań stron umowy 
najmu, dzierżawy lub innej 
podobnej umowy, przez którą 
dochodzi do oddania do 
używania powierzchni 
handlowej w obiektach 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 

 

 
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. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15ze ust. 1 Ustawy 

 
Przedłużenie obowiązywania 
umowy na dotychczasowych 
warunkach o okres 
obowiązywania zakazu 
przedłużony o sześć miesięcy 

 
W terminie 3 miesięcy od dnia 
zniesienia zakazu prowadzenia 
działalności w obiektach handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2 zgodnie z właściwymi przepisami, 
uprawniony do używania powierzchni 
handlowej powinien złożyć 
udostępniającemu bezwarunkową i 
wiążącą ofertę woli przedłużenia 
obowiązywania umowy na 
dotychczasowych warunkach o okres 
obowiązywania zakazu przedłużony o 
sześć miesięcy. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15ze ust. 2 Ustawy 

 
UMOWY NAJMU LOKALU 

 

 
Możliwość przedłużenia 
umowy najmu lokalu 

 
Ustawa przewiduje, że w przypadku, 
gdy czas obowiązywania umowy najmu 
lokalu zawartej przed dniem wejścia w 
życie Ustawy 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 (z 
wyjątkami). 
 
 
 
 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31s Ustawy 
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Brak możliwości 
wypowiedzenia umowy 
najmu lub wysokości czynszu 

 
Ustawa wprowadza zakaz 
wypowiadania najemcy do dnia 30 
czerwca 2020 r. umowy najmu lub 
wysokości czynszu (z wyjątkami). 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31t Ustawy 

 
Przedłużenie okresu 
wywiedzenia  

 
Ustawa stanowi, że 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, 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. (z wyjątkami). 
Przedłużenie terminu wypowiedzenia 
następuje na podstawie oświadczenia 
woli najemcy.  
 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31u Ustawy 

 
SYTUACJA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW 

 

 
Przedłużenie pobytu 
cudzoziemca w przypadku 
upływu terminu 
obowiązywania wizy krajowej 

 
Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu 
cudzoziemca na podstawie wizy 
krajowej/zezwolenia na pobyt czasowy 
przypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na 
podstawie tej wizy oraz okres ważności 
tej wizy ulega przedłużeniu z mocy 
prawa do upływu 30. dnia 
następującego po dniu odwołania tego 
ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zd ust. 1 oraz 3 
Ustawy 

 
Przedłużenie legalności 
pobytu cudzoziemca na 
terytorium RP 
 

 
W przypadku cudzoziemca, który w 
dniu, od którego po raz pierwszy 
ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
przebywał na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:  
1) na podstawie wizy Schengen,  

 
art. 73 pkt 31 Ustawy 2 
art. 15z1 Ustawy 
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2) na podstawie wizy wydanej przez 
inne państwo obszaru Schengen,  
3) na podstawie dokumentu 
pobytowego wydanego przez inne 
państwo obszaru Schengen,  
4) w ramach ruchu bezwizowego,  
5) na podstawie wizy długoterminowej 
wydanej przez inne państwo 
członkowskie Unii Europejskiej 
niebędące państwem obszaru 
Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami 
prawa Unii Europejskiej uprawnia ona 
do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
6) na podstawie dokumentu 
pobytowego wydanego przez inne 
państwo członkowskie Unii 
Europejskiej niebędące państwem 
obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z 
przepisami prawa Unii Europejskiej 
uprawnia ona do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  
– jego pobyt na tym terytorium uważa 
się za legalny od dnia następującego po 
ostatnim dniu legalnego pobytu 
wynikającego z tych wiz, dokumentów 
lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. 
dnia następującego po dniu odwołania 
stanu  
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, w zależności od tego, który 
obowiązywał jako ostatni. 
Cudzoziemiec taki jest uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium RP 
w tym okresie, jeśli posiada ważne 
zezwolenie na pracę lub pracę 
sezonową albo oświadczenie o 
powierzeniu wykonywania pracy 
wpisane do ewidencji oświadczeń. 
 

 
Przedłużenie ważności karty 
pobytu  

 
Ważność kart pobytu, których okres 
ważności upłynął w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, przedłuża się do 30. dnia od 
dnia odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. 
 
 

 
art. 73 pkt 31 Ustawy 2 
art. 15z2 Ustawy 
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Przedłużenie ważności 
tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca 

 
Ważność tymczasowych zaświadczeń 
tożsamości cudzoziemca, których okres 
ważności upłynął w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, przedłuża się do 30. dnia od 
odwołania tego, ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. 
 

 
art. 73 pkt 31 Ustawy 2 
art. 15z3 Ustawy 

 
Zezwolenie na pracę 
cudzoziemców 

 
Jeżeli ostatni dzień ważności 
zezwolenia na pracę przypada w 
okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem COVID-19, 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. Zasadę tę 
stosuje się odpowiednio do decyzji o 
przedłużeniu zezwolenia na pracę lub 
przedłużeniu zezwolenia na pracę 
sezonową. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzq ust. 1 
Ustawy 

 
Wyjątkowe wykonywanie 
pracy przez cudzoziemca bez 
zezwolenia na pracę 

 
Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
wpisanym do ewidencji oświadczeń na 
podstawie ustawy o promocji 
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 COVID-19, 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.  
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzq ust. 3 
Ustawy 

 
Karta Polaka 

 
Terminy, o których mowa w art. 17 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

 
art. 94 Ustawy 2 
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Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1598) ulegają przedłużeniu i upływają z 
dniem następującym po dniu, w 
którym upłynął okres 3 miesięcy od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
spowodowanych wirusem COVID-19. 
 

 
INNE 

 

 
Podejmowanie uchwał w 
drodze środków 
porozumiewania się na 
odległość przez Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni 

 
Podczas trwania epidemii lub stanu 
epidemiologicznego, Ustawa uprawnia 
Zarząd lub Rada Nadzorczą do 
zarządzenia podjęcia określonej 
uchwały przez walne zgromadzenie na 
piśmie albo przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, 
niezależnie od postanowień statutu 
spółdzielni. Zasady wedle, których 
powyższe ma nastąpić określa Ustawa. 
 

 
art. 15 Ustawy 2 

 
Udział w posiedzeniu władz 
stowarzyszenia w drodze 
środków porozumiewania się 
na odległość  
 

 
Podczas trwania epidemii lub stanu 
epidemiologicznego, Ustawa 2 daje 
możliwość udziału w posiedzeniu 
władz stowarzyszenia oraz głosowania 
przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, na 
zasadach w niej przewidzianych. 
 

 
art. 18 Ustawy 2 

 
Udział w zgromadzeniu 
obligatariuszy w drodze 
środków porozumiewania się 
na odległość  
 

 
Udział w zgromadzeniu obligatariuszy 
może odbywać się przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, 
chyba że warunki emisji stanowią 
inaczej. O udziale w zgromadzeniu 
obligatariuszy w taki sposób 
postanawia emitent zwołujący 
zgromadzenie. 
 
 

 
art. 52 Ustawy 2 

 
Doręczenia pocztowe w 
formie elektronicznej, fikcja 
doręczenia 
 

 
Do dnia 30 września 2020 r. powierza 
się operatorowi pocztowemu 
świadczenie usługi pocztowej przy 

 
art. 73 pkt 48 Ustawy 2 
art. 15zzu1-11 Ustawy 
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wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej na etapie doręczania.  
Przez usługę pocztową rozumie się 
przyjęcie przesyłki poleconej, a 
następnie jej przemieszczenie i 
doręczenie w postaci dokumentu 
elektronicznego do adresata bez 
konieczności składania 
własnoręcznego podpisu. Usługa taka 
jest przeznaczona dla podmiotów 
posiadających profil zaufany. Przez 
przesyłkę poleconą rozumie się 
również przesyłkę poleconą z 
potwierdzeniem odbioru, 
pokwitowaniem odbioru albo 
elektronicznym potwierdzeniem 
odbioru. 
 
Doręczenie takiej przesyłki może 
nastąpić przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, jeżeli 
adresat wyrazi na to zgodę i upoważni 
operatora wyznaczonego do obioru 
przesyłek poleconych celem ich 
przetworzenia i doręczenia w postaci 
dokumentów elektronicznych na 
skrzynkę elektroniczną adresata. W 
upoważnieniu adresat uzgadnia z 
operatorem wyznaczonym sposób 
postępowania z odebranymi 
przesyłkami poleconymi. 
 
Datą doręczenia przesyłki jest data 
zapoznania się przez odbiorcę z 
dokumentem zamieszczonym na 
skrzynce elektronicznej adresata. W 
razie braku zapoznania się dokument 
uznaje się za doręczony po upływie 14 
dni od zamieszczenia dokumentu. 
 
Przepisów tych nie stosuje się do 
przesyłek wysyłanych do ani 
wysyłanych przez:  

• Sądy i Trybunały;  

• prokuraturę i inne organy ścigania;  

• komornika sądowego. 
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Możliwość ustalenia 
maksymalnych cen/ marż 
hurtowych i detalicznych w 
sprzedaży towarów lub usług 

 
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. 
Ustawa umożliwia sprawowanie 
kontroli nad przestrzeganiem przez 
przedsiębiorców zakazu stosowania 
wyższych cen lub marż niż ceny i marże 
maksymalne. 
 

 
art. 1 pkt 6 Ustawy 1  
art. 73 pkt 8 Ustawy 2 
art. 8a-8c Ustawy 

 
Pracownicze Plany 
Kapitałowe (PPK) 

 
Ustawa co do zasady przesuwa o 3 
bądź 9 miesięcy (w zależności od liczby 
zatrudnionych osób przez podmiot 
zatrudniający) termin na zawarcie 
umów o prowadzenie PPK.  
 

 
art. 54 Ustawy 1 

 
Akty stanu cywilnego 
 

 
Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta 
urodzenia i karta martwego urodzenia 
oraz karta zgonu mogą zostać 
przekazane kierownikowi urzędu stanu 
cywilnego w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym. 
 
 

 
art. 37 Ustawy 2 

 
Nielimitowany dostęp do 
„publicznych” stron 
internetowych w ramach 
transmisji danych 
 

 
Korzystanie przez abonenta ze stron 
internetowych jednostek sektora 
finansów publicznych lub innych stron 
internetowych, określonych w wykazie 
prowadzonym przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji, 
nie wpływa na wykorzystanie przez 
abonenta limitu transmisji danych w 
ramach wybranego przez abonenta 
pakietu. 

 
art. 35 Ustawy 2 
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Wejście na teren niektórych 
nieruchomości w asyście 
policji, gdy jej właściciel 
odmawia 
 

 
Właściciel infrastruktury krytycznej, w 
tym urządzeń służących do świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, 
dostarczania energii elektrycznej, 
wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub 
gazu oraz odprowadzania ścieków, lub 
jego upoważniony przedstawiciel, 
którego infrastruktura lub urządzenia 
są zlokalizowane na terenie 
nieruchomości należących do osób 
trzecich lub znajdujących się w 
posiadaniu osób trzecich, może w 
okresie  obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii albo stanu wyjątkowego, 
wnioskować do właściwego miejscowo  
komendanta  Policji  o asystę 
funkcjonariuszy Policji, w celu 
umożliwienia wejścia lub wjazdu na 
teren nieruchomości, w tym do 
budynku, również zużyciem środków 
przełamujących istniejące 
zabezpieczenia,  w celu 
przeprowadzenia czynności 
niezbędnych dla ciągłości świadczenia 
usług, w tym w zakresie prac 
budowlanych. 
 

 
art. 73 pkt 13 Ustawy 2 
art. 11e Ustawy 

 
Obowiązek udostępniania 
przez operatorów sieci 
komórkowej lokalizacji osób 
zakażonych i objętych 
kwarantanną 

 
Podczas stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii albo 
stanu klęski żywiołowej, operator jest 
obowiązany do udostępniania 
ministrowi właściwemu do spraw 
informatyzacji danych o lokalizacji, 
obejmujących okres ostatnich 14 dni, 
telekomunikacyjnego urządzenia 
użytkownika końcowego chorego na 
chorobę zakaźną COVID-19 lub 
objętego kwarantanną. 
 
 

 
art. 73 pkt 13 Ustawy 2 
art. 11f Ustawy 

 
Przedłużenie ważności 
dokumentów 
potwierdzających 
uprawnienia 

 
W przypadku gdy ważność:  

• prawa jazdy,  

• pozwolenia na kierowanie 
tramwajem,  

 
art. 73 pkt 57 Ustawy 2 
art. 15zzzw Ustawy 
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• zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym lub 
pojazdem przewożącym wartości 
pieniężne,  

• świadectwa kierowcy,  

• legitymacji instruktora nauki jazdy,  

• legitymacji egzaminatora,  

• zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji instruktorów techniki 
jazdy (świadectwa instruktora 
techniki jazdy),  

• uprawnień do kierowania 
pojazdami,  

• wpisu w prawie jazdy kodu 95 
potwierdzającego uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej, 
kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej, kwalifikacji 
wstępnej uzupełniającej 
przyspieszonej albo ukończenie 
szkolenia okresowego  

– upływa w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ważność tych 
dokumentów, uprawnień i wpisu ulega 
przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku, gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
stanu epidemii. 
 

 
Przesyłki pocztowe 
niedoręczone w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii - brak 
obowiązku zwrotu przesyłki 
nadawcy 

 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
w okresie 14 dni od dnia odwołania 
tych stanów operator pocztowy nie 
zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, 
której w tym okresie nie mógł doręczyć 
adresatowi, także gdy obowiązek 
zwrotu przesyłki wynika z innych 
przepisów. Ustawa przewiduje jednak 
pewne wyłączenia.  
 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
w okresie 14 dni od dnia odwołania 
tych stanów, operator pocztowy 
wydaje adresatowi przesyłkę 

 
art. 97 Ustawy 2 
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pocztową, która nie została zwrócona 
nadawcy. 
 
Przepisu tego nie stosuje się do 
przesyłek wysyłanych do ani 
wysyłanych przez:  

• Sądy i Trybunały;  

• prokuraturę i inne organy ścigania;  

• komornika sądowego. 

 
Ograniczenie możliwości 
uznania za doręczone pism 
nieodebranych w okresie 
stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu 
epidemii 

 
Nieodebranych pism podlegających 
doręczeniu za potwierdzeniem odbioru 
przez operatora których termin 
odbioru określony w zawiadomieniu o 
pozostawieniu pisma wraz z informacją 
o możliwości jego odbioru przypadał w 
okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, nie 
można uznać za doręczone w czasie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
przed upływem 14 dni od dnia 
zniesienia tych stanów. 
Ustawa przewiduje pewne wyjątki. 
Przepisu nie stosuje się do:  

• postępowań w sprawach, o których 
mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych;  

• postępowań, o których mowa w 
dziale IIIB Ustawy OP;  

• kontroli podatkowej, kontroli 
celno-skarbowej oraz postępowań 
podatkowych, jeżeli kontrole lub 
postępowania te wiążą się z 
podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

• przesyłek wysyłanych do ani 
wysyłanych przez:  
o Sądy i Trybunały,  
o prokuraturę i inne organy 

ścigania,  
o komornika sądowego. 

 
 
 
 
 

 
art. 98 Ustawy 2 
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SRPAWY SĄDOWE 

 

 
Usprawiedliwienie 
niestawiennictwa przed 
sądem 

 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 
usprawiedliwienie niestawiennictwa 
przed sądem z powodu choroby nie 
wymaga przedstawienia zaświadczenia 
lekarza sądowego. 
 

 
art. 91 Ustawy 2 

 
Wnioski o zabezpieczenie 
 

 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 
wniosek o udzielenie lub zmianę 
zabezpieczenia w sprawach 
rozpoznawanych według przepisów 
KPC, sąd rozpoznaje w składzie jednego 
sędziego. Wniosek podlega 
rozpoznaniu na posiedzeniu 
niejawnym, o ile na podstawie 
całokształtu okoliczności sprawy sąd 
nie uzna za konieczne rozpoznania 
wniosku na rozprawie. Nie wyłącza to 
wydania postanowienia przez 
referendarza sądowego w sprawach, w 
których ustawa to dopuszcza. 
 

 
art. 92 Ustawy 2 

 
WSTRZYMANIE I ZAWIESZENIE TERMINÓW  

Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO 
 

 
Terminy przewidziane 
przepisami prawa 
administracyjnego 

 
W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 bieg terminów 
przewidzianych przepisami prawa 
administracyjnego 
 
• od zachowania których jest 

uzależnione udzielenie ochrony 
prawnej przed sądem lub 
organem, 

• do dokonania przez stronę 
czynności kształtujących jej prawa 
i obowiązki, 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzr Ustawy 
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• przedawnienia, 
• których niezachowanie powoduje 

wygaśnięcie lub zmianę praw 
rzeczowych oraz roszczeń i 
wierzytelności, a także 
popadnięcie w opóźnienie, 

• zawitych, z niezachowaniem 
których ustawa wiąże ujemne 
skutki dla strony, 

• 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 
Powyższe nie dotyczy terminów w 
rozpoznawanych przez sądy sprawach 
pilnych wskazanych w art. 14a ust. 5 
ustawy, 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. 
 

 
Zawieszenie terminu 
zgłoszenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości 
  

 
Jeżeli podstawa do ogłoszenia 
upadłości dłużnika powstała w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, a 
stan niewypłacalności powstał z 
powodu COVID-19, bieg terminu do 
złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym 
okresie termin ten biegnie na nowo.  
 
Jeżeli stan niewypłacalności powstał w 
czasie obowiązywania stanu 

 
art. 73 pkt 45 Ustawy 2 
art. 15zzra Ustawy 
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zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 domniemywa się, że 
zaistniał z powodu COVID-19. 
 

 
WSTRZYMANIE I ZAWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH 

 

 
Zawieszenie biegu terminów 
procesowych i sądowych 

 
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 OP,  

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, z 
wyjątkami określonymi w przepisach.  
Nastąpiło rozszerzenie katalogu 
wyjątków.  
 
Bieg terminu: 
• na milczące załatwienie sprawy, 
• w innej sprawie, w której brak 
wyrażenia przez organ sprzeciwu, 
wydania decyzji, postanowienia albo 
innego rozstrzygnięcia uprawnia 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 73 pkt 46 Ustawy 2 
art. 15zzs Ustawy 
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stronę lub uczestnika postępowania do 
podjęcia działania, 
dokonania czynności albo wpływa na 
zakres praw i obowiązków strony lub 
uczestnika postępowania, 
• na wyrażenie przez organ stanowiska 
albo wydanie interpretacji 
indywidualnej, z wyjątkiem 
interpretacji indywidualnej 
wynikającej z Ustawy OP 
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu, z wyjątkami określonymi 
w przepisach. 
 
Organ, sąd lub podmiot, prowadzący 
odpowiednio postępowanie lub 
kontrolę, może wyznaczyć stronie 
termin do dokonania czynności lub 
zarządzić bieg terminu określonego 
ustawą z możliwością określenia go na 
czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, 
jeżeli wymaga tego interes publiczny 
lub ważny interes strony albo 
kontrolowanego.  
 
Strona, uczestnik postępowania, 
kontrolowany i ich kontrahent oraz 
organ, do którego zwrócono się o 
zajęcie stanowiska w trybie art. 106 
Kpa, są obowiązani do dokonania 
czynności w wyznaczonym terminie, a 
w przypadku zarządzenia biegu 
terminu następują skutki, które ustawa 
wiąże z upływem terminu. 
 
Czynności dokonane, w 
postępowaniach i kontrolach, w 
okresie zawieszenia terminów, są 
skuteczne. 
 
W okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, 
organ lub podmiot może wydać 
odpowiednio decyzję w całości 
uwzględniającą żądanie strony lub 
uczestnika postępowania, 
zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu, wyrazić 
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stanowisko albo wydać interpretację 
indywidualną lub decyzję w sprawach, 
których zawieszenie i wstrzymanie 
biegu terminów nie dotyczy. 

 
Wstrzymanie rozpraw i 
posiedzeń jawnych 

 
Nieprzeprowadzanie w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID 
rozpraw ani posiedzeń jawnych, z 
wyjątkiem rozpraw i posiedzeń 
jawnych w tzw. sprawach pilnych 
określonych w przepisach. 
 

 
art. 1 pkt 14 Ustawy 1 
art. 15zzr ust. 6 Ustawy 

 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

 
Przesunięcie terminów 
dotyczących przekazywania 
informacji 

 
Odroczenie terminów na wypełnienie 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i 
przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub 
informacji. 
 
Dotyczy to m.in. obowiązków 
wynikających z: 
 
• ustawy o rachunkowości 
• ustawy o finansach publicznych 
• ustawie o podatku dochodowym od 

osób fizycznych 
 

 
art. 15zzh Ustawy 1 
(Rozporządzenie MF 
Dz. U. 2020, poz. 570) 

 
Rozszerzenie przesunięcia 
terminów dotyczących 
przekazywania informacji 

 
Na mocy rozporządzenia Minister 
Finansów może przedłużyć termin 
następujący po dniu bilansowym roku 
obrotowego, za który emitent 
zobowiązany jest udostępnić w 
propozycji nabycia obligacji 
sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z badania, o którym 
mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 
stycznia 2015 r. o obligacjach. 
 

 
art. 73 pkt 43 Ustawy 
2 
art. 15zzha Ustawy 

 
Wykorzystanie danych z 
innych dostępnych 
sprawozdań 

 
W przypadku, gdy z przepisów 
odrębnych wynika konieczność 
wykorzystania danych pochodzących 

 
art. 1 pkt 17 Ustawy 1 
art. 31zn Ustawy 
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ze zbadanych sprawozdań finansowych 
za rok 2019, do czasu ich udostępnienia 
uwzględnia się dane z ostatniego 
dostępnego zbadanego rocznego 
sprawozdania finansowego danego 
podmiotu, a w razie gdy podmiot nie 
był w okresie wcześniejszym 
zobowiązany do sporządzenia 
rocznego sprawozdania finansowego, 
inne dostępne dane sprawozdawcze za 
2019 rok. Przepis zdania pierwszego 
stosuje się odpowiednio do zbadanych 
sprawozdań finansowych za rok 
obrotowy niebędący rokiem 
kalendarzowym, zakończony w 2019 r., 
które nie zostały sporządzone i 
zatwierdzone przed dniem wejścia w 
życie Ustawy. 
 

 
Ilekroć w niniejszym opracowaniu mowa o: 

− „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.); 

− „Ustawie 1”-  należy przez to rozumieć ustawę 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568); 

− „Ustawie 2” - należy przez to rozumieć ustawę dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 695); 

− „Ustawie PIT” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1387 z późn. zm.); 

− „Ustawie CIT”  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 865 z późn. zm.); 

− „Ustawie o zryczałtowanym PIT” - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 43 z późn. zm.); 

− „Ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 lipca 2016 

r. o podatku od sprzedaży detalicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1433 z późn. zm.); 

− „Ustawie PCC” - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1519 z późn. zm.); 

− „Ustawie OP” - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.); 
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− „Ustawa KAS” - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm.). 

 

  

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane i uzupełnione przez zespół Kancelarii, w skład którego 

weszli: 

• adw. Justyna Hildebrand-Kamińska i  r.pr. Grzegorz Flisiak  – jako koordynatorzy zespołu 

• r.pr., doradca podatkowy Paulina Krośnicka-Zawalich 

• r.pr. Piotr Kubala 

• r.pr.  Urszula Wepsięć-Udziela 

• adw. Kacper Mróz 

• apl. adw. Dominika Żygowska 

• apl. adw. Marek Szczurek.  

 

 

 

 

GDAŃSK 

ul. Opacka 16, I p. 

80-338 Gdańsk 

T: +48 58 555 21 11 

F: +48 58 555 21 33 

E: sekretariat@kancelaria.eu 

WARSZAWA 

ul. Grzybowska 4 lok. U1A 

00-131 Warszawa 

T: +48 22 380 00 38 

F: +48 22 599 40 38 

E: wwa@kancelaria.eu 

  
 

Zważywszy, że niniejsze opracowanie zostało przygotowane w celach informacyjnych i ma charakter 

bardzo ogólny, każdorazowo przed podjęciem działań opisanych w niniejszym dokumencie, 

rekomendujemy zwrócenie się do Kancelarii o opinię, czy dane rozwiązanie ma zastosowanie do 

konkretnego podmiotu i stanu faktycznego.  
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