Poznań, dnia 23 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,
oddajemy do Was zestawienie najistotniejszych regulacji prawnych zaproponowanych przez Rząd w projekcie ustawy 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.
Projekt jest w trakcie konsultacji międzyresortowych i zgodnie z przewidywaniami Rządu powinien zostać uchwalony do końca marca br. Z pewnością
zaproponowane rozwiązania budzą i będą budzić wiele wątpliwości. Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przedsiębiorstwach sytuacja ekonomiczna
gwałtownie się pogorszyła i bez kompleksowej pomocy i wsparcia Państwa zagrożone są upadłością. W konsekwencji wielu pracowników może zostać wkrótce
bez pracy i środków utrzymania. Potrzebne jest natychmiastowe koło ratunkowe dla gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Krótki okres między upublicznieniem
projektu a jego uchwaleniem powoduje, iż przedsiębiorcy mają ostatni moment na zgłaszanie uwag lub wniosków, a ponadto na zapoznanie się z proponowanymi
przez rząd rozwiązaniami. Zachęcamy do lektury.
Kim jesteśmy ?
Zespołem prawników i doradców podatkowych zaangażowanym we wsparciu przedsiębiorców w funkcjonowaniu działalności gospodarczej. Grupą ludzi, której
zależy na skutecznym doradztwie i wdrożeniu realizowanych pomysłów. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem wiele branż – e-commerce, produkcyjną,
motoryzację, budownictwo czy branżę nieruchomości. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Tak jak Wy, chcemy możliwie jak najszybciej i najskuteczniej
rozprawić z konsekwencjami COVID-19. Dlatego stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół, który na bieżąca analizuje wszelkie problemy stąd wynikające.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Partner zarządzający Maciej Krotoski
maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl

Dyrektor zarządzający | r.p. dr Kamila Piernik-Wierzbowska
kamila.piernik-wierzbowska@krotoski-adwokaci.pl

Menedżer ds. obsług prawnej branży moto
r.p. Małgorzata Miller
Malgorzata.miller@krotoski-adwokaci.pl
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rodzaj wsparcia
świadczenia na rzecz ochrony miejsc
pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (świadczenia na
dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem
ekonomicznym lub obniżonym
wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19);

podstawa prawna
Art. 15 g ust. 1 i ust. 2 – projekt ustawy
nowelizującej specustawę

a ) wynagrodzenie dla
pracownika
objętego
postojem ekonomicznym –
dofinansowanie do wysokości
50%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
b) wynagrodzenie
dla
pracownika z obniżonym
wymiarem czasu pracy do wysokości połowy
wynagrodzenia,
nie
niższe niż minimalne
wynagrodzenie, 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,

stawiane wymogi
1) Przedsiębiorca musi spełniać
kryteria, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 2 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 III kwartału 2019 r.
2)

Pracownik - osoba fizyczna,
która zgodnie z przepisami
polskiego prawa pozostaje z
pracodawcą w stosunku pracy
lub jest zatrudniona 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

komentarz
1) Przedsiębiorca
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.
2)

Jest to pomoc de minimis.

3)

UWAGA:
wnioski
rozpatruje się według
kolejności ich wpływu do
wyczerpania środków!

4)

Realizacja – dyrektorzy
wojewódzkich
urzędów
pracy.
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obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

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.

środki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników
należnych
od
pracodawcy od przyznanych powyżej
świadczeń.

3)

4)

Świadczenia, oraz środki, są
wypłacane
w
okresach
przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu
pracy, przysługują przez łączny
okres
3
miesięcy
przypadających po dacie
podpisania umowy.
Na podstawie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach
związanych z ochroną miejsc
pracy, przedsiębiorca, który
otrzymał wypłatę z Funduszu
świadczeń
nie
może
wypowiedzieć umowy o pracę
z przyczyn niedotyczących
pracownika, w okresie lub w
okresach
pobierania
świadczeń, lub po okresie
pobierania świadczeń, nie
dłużej niż przez łączny okres 3
miesięcy.
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Odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności z tytułu
składek należnych za okres od 1
stycznia 2020 r.

Art. 15 z – projekt ustawy nowelizującej
specustawę

Świadczenie postojowe dla osoby

Art. 15 zr– projekt ustawy nowelizującej
specustawę

- prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą na
podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców lub innych
przepisów szczególnych, zwanej
dalej
„osobą
prowadzącą
pozarolniczą
działalność
gospodarczą”,

brak opłaty prolongacyjnej
- powinien być złożony wniosek w
okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia epidemicznego albo w
okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w
przypadku ogłoszenia stanu epidemii –
w okresie jego obowiązywania albo w
okresie 30 dni po jego odwołaniu
- przysługuje świadczenie postojowe
jeżeli nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu,
osobom
zamieszkującym
na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli są:
1)
obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej
lub

- jednorazowo wypłata!
- w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w 2020 r.
- w przypadku karty podatkowej – w
wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę
obowiązującego w 2020 r.
- w razie zbiegu prawa do więcej niż
jednego świadczenia postojowego
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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”

3)

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
cudzoziemcami
legalnie
przebywającymi
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

- nie przysługuje osobie, której
przychód w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób
fizycznych, odpowiednio z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej
albo umowy cywilnoprawnej, uzyskany
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek o
świadczenie postojowe, był wyższy od
300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r.
przysługuje, gdy w
wystąpienia COVID-19
przestoju w prowadzeniu
odpowiednio przez osobę

przysługuje
postojowe.

jedno

świadczenie

- wypłata na wniosek, 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.
- 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.

następstwie
doszło do
działalności,
prowadzącą
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pozarolniczą działalność gospodarczą
albo
przez
zleceniodawcę
lub
zamawiającego, z którymi została
zawarta
umowa
cywilnoprawna,
trwającego nieprzerwanie co najmniej
30
dni
kalendarzowych
przed
miesiącem, w którym złożony został
wniosek o świadczenie postojowe.
- osobie prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą świadczenie
postojowe przysługuje jeżeli:
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;
2)
zawiesiła
prowadzenie
pozarolniczej działalności
gospodarczej
nie
wcześniej niż w dniu 1
lutego 2020 r.
-

osobie

wykonującej

umowę
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cywilnoprawną świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli:
1)
umowa
cywilnoprawna
została zawarta nie później
niż w dniu 1 lutego 2020
r.;
2)
wynagrodzenie z tytułu
wykonywania
umowy
cywilnoprawnej wynosi nie
mniej niż 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w 2020 r.
- osobie wykonującej umowę zlecenia
świadczenie postojowe nie przysługuje
jeżeli zleceniodawca otrzymał pomocy
na wypłatę wynagrodzeń w ramach
rozwiązań
związanych
z
przeciwdziałaniem
skutkom
gospodarczym wywołanym COVID-19.
- nie ma zastosowania 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).

Dofinansowanie

części

kosztów

Art. 15 zza– projekt ustawy nowelizującej
specustawę

Spadek obrotów:
- zmniejszenie sprzedaży towarów lub

- UWAGA: tylko dla mikro, małych i
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wynagrodzeń
pracowników
oraz
należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne,
w przypadku
spadku
obrotów
gospodarczych
w
następstwie
wystąpienia COVID-19 przez starostę.

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 w
ciągu
dowolnie
wskazanych
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.

średnich przedsiębiorców!

Wysokość dofinansowania w przypadku
spadku obrotów o:
1)
co najmniej 30% – może
być
przyznane
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
ustalonej jako iloczyn
liczby
pracowników
objętych wnioskiem o
dofinansowanie i 50%
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę w
rozumieniu
przepisów
odrębnych, zwanego dalej
„minimalnym
wynagrodzeniem
za
pracę”;

-przedsiębiorca nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której
te same koszty zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków
publicznych.

wypłacane
w
okresach
miesięcznych, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o
zatrudnianiu w danym miesiącu
pracowników objętych umową,
według stanu na ostatni dzień
miesiąca, za który dofinansowanie
jest wypłacane
- wniosek 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.

- UWAGA: wykorzystane niezgodnie
z
przeznaczeniem
podlega
zwrotowi, bez odsetek, w terminie
30 dni od dnia doręczenia
wezwania starosty.
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2)

3)

co najmniej 50% – może
być
przyznane
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
ustalonej jako iloczyn
liczby
pracowników
objętych wnioskiem o
dofinansowanie i 70%
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
co najmniej 80% – może
być
przyznane
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
ustalonej jako iloczyn
liczby
pracowników
objętych wnioskiem o
dofinansowanie
i
90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania, nie może
przekroczyć faktycznie poniesionych
kosztów
na
wynagrodzenia
pracowników
i
składek
na
ubezpieczenia społeczne od tych
wynagrodzeń.
Dofinansowanie może być przyznane
na okres nie dłuższy niż:
1)
6 miesięcy – w przypadku
mikroprzedsiębiorców
i
małych przedsiębiorców w
rozumieniu art. 7 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców;

11
PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

2)

Dofinansowanie
części
kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
w przypadku
spadku
obrotów
gospodarczych
w następstwie
wystąpienia
COVID-19.,
dla
przedsiębiorcy
będącemu
osobą
fizyczną,
niezatrudniającemu
pracowników, przez starostę.

Art. 15 zzb– projekt ustawy nowelizującej
specustawę

3 miesięcy – w przypadku
średnich przedsiębiorców
w rozumieniu art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców.
Spadek obrotów gospodarczych:
- 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 w
ciągu
dowolnie
wskazanych
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.
Wysokość dofinansowania w przypadku
spadku obrotów o:
1)
co najmniej 30% – może
być
przyznane
w
wysokości 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
miesięcznie,
2)
co najmniej 50% – może

- wypłacane jednorazowo
- przedsiębiorca jest obowiązany do
prowadzenia
działalności
gospodarczej przez okres, na który
przyznane zostało dofinansowanie,
w przeciwnym razie przedsiębiorca
jest obowiązany do zwrotu
otrzymanego dofinansowania bez
odsetek, proporcjonalnie do okresu
nieprowadzenia
działalności
gospodarczej, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania starosty.
wniosek
składa
się
do
powiatowego
urzędu
pracy
właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia
działalności
gospodarczej w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu
pracy.
- przedsiębiorca nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której
te same koszty prowadzenia
działalności gospodarczej zostały
albo zostaną sfinansowane z innych
środków publicznych.
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być
przyznane
w
wysokości 70% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
miesięcznie,
3)
co najmniej 80% – może
być
przyznane
w
wysokości
90% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
miesięcznie
− na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy.
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PRAWO PRACY
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rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
•
• Rozszerzenie
grona
osób
uprawnionych do pobierania
dodatkowego zasiłku;
• Okres pobierania zasiłku: do 14
dni;
• Rada Ministrów może wydłużyć •
okres
zasiłku
oddzielnym
rozporządzeniem
•

•
•

Badania
okresowe/badania •
lekarskie
Od dnia ogłoszenia stanu •
zagrożenia epidemicznego lub
stanu
epidemii
zawieszenie
wykonywania obowiązków:
• Zawieszenie obowiązkowych •
badań
okresowych
pracowników;
• Zawieszenie
zakazu
dopuszczania do pracy bez

komentarz

zasiłek przysługuje osobie, która w skutek zamknięcia żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki
dydaktycznej, a także niemożności sprawowania opieki przez
nianię lub dziennego opiekuna, z powodu COVID-19, zostaje
zwolniona z wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem;
Dzieckiem tzn. dziecko do 8 roku życia; dziecko legitymujące się
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (do 18 roku życia) albo dzieckiem z
orzeczeniem niepełnosprawności;
Zasiłek przysługuje również osobie, która opiekuje się dorosłą
osobą niepełnosprawną, gdy z powodu COVID-19 zamknięto
szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia,
warsztaty terapii zajęciowej itp. Do której na co dzień osoba ta
uczęszczała.
Z zasiłku mogą skorzystać tylko osoby objęte ubezpieczeniem
chorobowym;
Należy wypełnić specjalne oświadczenie znajdujące się na stronie
internetowej ZUS

•

•

•

•

•

Podstawa
prawna

Dodatkowy zasiłek nie wlicza się do
okresu 60 dni zwykłego zasiłku
opiekuńczego;
14 dni przysługuje bez względu na
ilość
dzieci,
nad
którymi
sprawowana jest opieka;
14 dni przysługuje wspólnie obojgu
rodziców, wszystkie dni może
wykorzystać jeden z nich lub mogą
podzielić ten okres między siebie;
W oświadczeniu należy podać
okres 14 dni (ciągiem) lub wyłączyć
z niego dni wolne od pracy lub te,
w których osoba nie sprawowała
faktycznej opieki;
Zasiłek nie przysługuje osobom w
okresie postoju, gdyż w takim
wypadku zachowują prawo do
wynagrodzenia.

Pracodawca nie wystawia skierowań, a pracownicy nie mają
obowiązków wykonywać badań lekarskich;
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca
i pracowni są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie
zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie do 60
dni;
W wypadku braku dostępności lekarza uprawnionego –
orzeczenie może wydać inny lekarz (takie orzeczenie jest
ważne 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego), orzeczenie to włączane jest do akt
osobowych pracownika.
15

PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

•

•

•

aktualnego
orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwskazań do pracy
na określonym stanowisku;
Zawieszenie
obowiązku
(pracodawcy)
wystawiania
skierowań
na
wstępne,
okresowe i kontrolne badania
lekarskie;
Zawieszenie
obowiązku
kierowania
na
okresowe
badania
pracowników
stykających się z substancjami
i czynnikami rakotwórczymi
lub pyłami zwłókniającymi po
zaprzestaniu takiej pracy i po
rozwiązaniu stosunku pracy
(na
wniosek
zainteresowanego);
Zawieszenie
obowiązku
przeprowadzenia
badań
lekarskich
oraz
psychologicznych kierowców
wykonujących
przewóz
drogowy;

Rekompensata dla pracodawców
Uprawnienia pracodawcy (tylko •
na czas obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii):
• Zmiana systemu lub rozkładu
czasu pracy pracowników;

Znajduje zastosowanie u przedsiębiorcy (oraz osoby •
prawnej i jednostki organizacyjnej) wobec, którego zostało
wydane polecenie jakiegoś szczególnego zachowania w
związku z COVID-19 przez Prezesa Rady Ministra (art. 11
Ust. 2 specustawy)
•

15g
Sposób, zakres i wymiar Art.
skorzystania z uprawnień musi nowelizacji
być tylko niezbędny dla
zapewnienia
ciągłości
przedsiębiorstwa;
Przy wykorzystywaniu opisanych

16
PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

•

Polecenie pracownikom pracy
w godzinach nadliczbowych;
•

Uprawnienia
pracodawcy
w •
związku ze spadkiem obrotów
gospodarczych:
• Ograniczenie nieprzerwanego
odpoczynku w każdej dobie z
11h do 8h, oraz tygodniowego
z 35h do 32h;
• Zawarcie porozumienia o
wprowadzeniu równoważnego
czasu pracy – dobowy czas
pracy
do
12h
(okres •
rozliczeniowy
max.
12
miesięcy) – równoważony
krótszym wymiarem w innych
dniach bądź dniami wolnymi;
• Zawarcie porozumienia o
stosowaniu mniej korzystnych
warunków
zatrudnienia
pracowników niż wynikające z
umów (zakres i czas ustala się
w porozumieniu)
Świadczenie postojowe dla:
•
• Osób
prowadzących

Pracodawca nie może zalegać z podatkami, składkami na •
ubezpieczenia
społeczne
i
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy •
lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
(niestosuje się do przedsiębiorców [art.4 ust. 1 lub 2 ustawy
– prawo przedsiębiorców] gdy zawarł umowę z ZUS-em lub
na mocy decyzji US spłaca zadłużenie terminowo lub
korzysta z odroczenia płatności, lub gdy zadłużenie •
powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych a do
wniosku dołączono plan spłaty);
Spadek gospodarczy – nie mniej niż o 15% (stosunek
łącznych obrotów 2 kolejnych miesięcy 2020 r. w
porównaniu do dowolnych kolejnych dwóch miesięcy z
2019 r.) lub nie mniej niż o 25% (stosunek obrotów z
dowolnego miesiąca z 2020 r. w porównaniu do obrotów
miesiąca poprzedzającego;

Miejsce zamieszkania na terytorium RP + polskie •
obywatelstwo lub prawo pobytu, prawo stałego pobytu

uprawnień Pracodawca ma
obowiązek
zapewnić
pracownikowi zakwaterowanie i
wyżywienie;
Pracownik
w
trakcie
obowiązywania polecenia nie
może korzystać z urlopu
wypoczynkowego, na żądanie,
bezpłatnego oraz dodatkowego
płatnego.
Miesiąc = 30 kolejno po sobie Art. 15 zf
następujących miejsc;
Pracownikowi
przysługuje
równoważny okres odpoczynku
dobowego (różnica między 11h
a czasem krótszym) – udziela się
go w okresie do 8 tygodni;
Porozumienia
pracodawca
zawiera
z
organizacjami
związkowymi
reprezentatywnymi; zakładową
organizacją związkową albo
przedstawicielami
pracowników.

Osoby świadczące usługi na Art. 15 zr
podstawie
umów
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pozarolniczą
działalność
gospodarczą;
• Osób wykonujących umowę
agencyjną, zlecenia lub inną •
umowę o świadczenie usług
[jeżeli
nie
podlegają •
ubezpieczeniom społ. Z innego
tytułu].
•

(obywatele
UE,
EFTA,
Europejskiego
Obszaru
cywilnoprawnych
składają
Gospodarczego lub Szwajcarii) lub status cudzoziemca
odpowiedni
wniosek
za
legalnie przebywającego w RP;
pośrednictwem odpowiednio
zleceniodawcy
lub
Nastąpił przestój w działalności w następstwie COVID-19
zamawiającego;
(co najmniej 30 dni kalendarzowych);
Złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS (forma papierowa • Zleceniobiorca nie otrzyma
świadczenia postojowego jeżeli
lub elektroniczna);
zleceniodawca
otrzymał
Osoba na umowie cywilnoprawnej – umowa zawarta nie
wsparcie w związku z COVID-19;
później niż w dniu 1 lutego 2020 r. oraz wynagrodzenie to
nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w • Świadczenie jest jednorazowe,
ale Prezes ZUS może przyznać je
2020 r.
po raz drugi na wniosek;
Prowadzący pozarolniczą działalność – gdy nie zawiesiła
działalność a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc • ZUS może w drodze decyzji
złożenia wniosku jest mniejszy o 15% od miesiąca
odmówić wypłaty świadczenia
poprzedniego lub gdy zawiesiła nie wcześniej niż 1 lutego 2020
[przysługuje odwołanie do
r.
sądu];
Świadczenie
postojowe
finansowane są z Funduszu Pracy;

ZUS umowa o dzieło
Pracodawcy mają obowiązek
zgłaszać do ZUS informację o
każdej zawartej umowie o dzieło
zawartych
z
osobami
nie
będącymi
pracownikami
w
terminie 7 dni
Fundusz rehabilitacyjny
•
W okresie od 8 marca 2020 r nie •
dłużej niż 6 miesięcy od dnia
odwołania stanu epidemii kwota
do 20% środków funduszu
rehabilitacji lub zakładowego
funduszu aktywności albo do 20%
kwoty podlegającej zwrotowi na

Uzyskanie zgody dysponenta funduszu;
wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do
ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia
stanu epidemii - w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca
od dnia jego odwołania
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te
fundusze
może
być
rozdysponowana 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 funduszu rehabilitacji
lub
zakładowego
funduszu
aktywności, d) niepracującymi
osobami
niepełnosprawnymi
będącymi byłymi pracownikami
dysponenta funduszu rehabilitacji
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
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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rodzaj wsparcia
Do zamówień na usługi lub
dostawy
niezbędne
do
przeciwdziałania
COVID-19,
nie
stosuje
się
przepisów p.z.p, jeżeli zachodzi
wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i
niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby lub
jeżeli wymaga tego ochrona
zdrowia publicznego.
Strony
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego,
niezwłocznie
informują się wzajemnie 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
oświadczenia lub dokumenty.

stawiane wymogi

komentarz
Przepis
Zamawiający musi jednak zapewnić Art. 1 pkt 3)
przejrzystość postępowania i równość
jego uczestników.

Zmiana umowy jest fakultatywna.

Listę przykładowych oświadczeń i Art. 1 pkt 10 (15r)
dokumentów zawiera ustawa

Zmiana możliwa, gdy zamawiający
stwierdzi, że okoliczności związane z
wystąpieniem
COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy.

Zamawiający, może w uzgodnieniu
z wykonawcą dokonać zmiany
umowy.
Zamawiający
może
zaniechać
dochodzenia
kar
umownych.
Do zamówień na usługi lub
dostawy udzielane przez Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
w
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związku
z
realizacją
zadań
związanych z ustalaniem prawa
lub
wypłatą
świadczenia
postojowego nie stosuje się
przepisów o zamówieniach
publicznych.

PRAWO SPÓŁEK
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

W posiedzeniu zarządu można
uczestniczyć za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.

Umowa spółki / statut spółki nie mogą sprzeciwiać się
tego typu rozwiązaniom.

Dotyczy zarówno zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i
zarządu spółki akcyjnej

Na odległość można podejmować
także uchwały zarządu.

Porozumiewanie się od odległość nie naruszy obowiązków informacyjnych
określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych

Członkowie zarządu mogą także
oddawać swój głos na piśmie za
pomocą innego członka zarządu.

W posiedzeniu rady nadzorczej
można uczestniczyć za pomocą
środków porozumiewania się na
odległość.

art. 13 noweli

Umowa spółki / statut spółki nie mogą sprzeciwiać się
tego typu rozwiązaniom.

Dotyczy zarówno rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak
i rady nadzorczej spółki akcyjnej

Art.13 noweli
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Na odległość można podejmować
także uchwały rady.

Uchwała podejmowana na odległość musi być
przekazana do informacji członkom rady a co najmniej
połowa członków musi wziąć udział w podejmowaniu
uchwały.

Działanie na odległość będzie mogło dotyczyć także wyborów
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania
członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i w spółce akcyjnej.

Członkowie rady mogą oddawać
swój głos na piśmie za pomocą
innego członka rady.

Oddanie głosu na piśmie za pomocą innego członka rady
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Zwolnienie z odpowiedzialności
wobec spółki członka zarządu, rady
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz
likwidatorów
w
przypadku
niedochodzenia
przez
nich
należności w ramach zamówienia
publicznego niewykonanego z
powodu pandemii

Gdy wskazane podmioty nie dochodzą lub nie ustalają
należności powstałych związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego na skutek okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 lub gdy zmieniają
umowę w sprawie zamówienia publicznego w
przewidziany nowelą sposób.

Wskazanych czynności nie uznaje się za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o
której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Obowiązek
zorganizowania
zwyczajnego
zgromadzenia
wspólników
lub
zwyczajnego
walnego zgromadzenia.

Jeśli minister w drodze rozporządzenia określi nowy
termin
w
zakresie
wypełniania
obowiązków
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przypadający
później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników (231 § 1 ksh) oraz
zwyczajne walne zebranie (395 § 1) powinno odbyć się
do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu.

Zgodnie z planowanym art. 15zze minister właściwy do spraw finansów
publicznych może ingerować w terminy wykonywania wymienionych w
przepisie obowiązków.

Art. 1 pkt. 10
noweli
(art. 15u)
oraz

Wyłączona zostaje także odpowiedzialność karna takich osób, o której mowa
w art. 296 Kodeksu karnego.

Art. 1 pkt 10
noweli (art. 15t).

Art. 1 pkt. 12
noweli
(art.
15zze)
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NIERUCHOMOŚCI
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

Obniżenie wysokości
czynszu
najmu powierzchni handlowych o
90% w stosunku do czynszu najmu
z umowy.

Dotyczy najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni
sprzedaży pow. 2000 m^2.

Jeżeli umowa przewiduje korzystniejsze ułatwienia, zastosowanie
będzie miała umowa.

Konieczne jest ograniczenie lub zakazanie działalności najemcy w
związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub
epidemii.

W
Polsce
ograniczono
działalność
w
obiektach
wielkopowierzchniowych (powyżej 2000 m^2) wraz z
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 14
marca 2020 r.

art. 1 pkt 10
noweli (art. 15ze
ust. 1)

Najemca w tym okresie nie może rzeczywiście prowadzić działalności.
Zwolnienie
najemcy
z
odpowiedzialności
za
niewykonanie
/
nienależyte
wykonanie umowy.

Dotyczy najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni
sprzedaży pow. 2000 m^2.
Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy tylko okresu stanu zagrożenia
epidemicznego i epidemii.

Zwalnia to z zapłaty odszkodowania, ale także kar umownych.

art. 1 pkt 10
noweli (art. 15ze
ust. 2)

Ustawa nie precyzuje o jakie “umowy” chodzi, wydaje się, że
pojęcie to należy interpretować szeroko.

Przyczyną niewywiązania się ze zobowiązania musi być ograniczenie
lub zakazanie działalności wynikające z przepisów prawa.

Najemca w tym okresie nie może rzeczywiście prowadzić działalności.
Możliwość wytoczenia powództwa,
w którym Sąd inaczej określi
wysokość zobowiązania.

Dotyczy zobowiązań wskazanych w dwóch wierszach powyżej.

Przedłużenie umowy najmu lokalu
do 30.06.2020 r. po oświadczeniu
najemcy w tym zakresie.

Czas trwania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejście w
życie omawianej noweli upływa po dniu jej wejście w życie a przed
30.06.2020 r.

Powództwo musi być konieczne “ze względów słuszności”.

Sąd rozważy interesy obu stron zgodnie z zasadami współżycia
społecznego. Jest to bardziej dostępna wersja klauzuli
nadzwyczajnych stosunków z art. 375(1) Kodeksu cywilnego.

art. 1 pkt 10
noweli (art. 15ze
ust. 3)

Przedłużenie umowy najmu lokalu następuje do 30.06.2020 r. z
zachowaniem dotychczasowych warunków umowy.

Art 31t
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Najemca nie może przedłużyć umowy najmu, m.in wtedy gdy:
Najemca musi złożyć oświadczenie o chęci przedłużenia umowy
najpóźniej w ostatnim dniu umowy.

Ograniczenie do dnia 30.06.2020 r.
możliwości wypowiadania umów
najmu lub wysokości czynszu

-

w ciągu 6 miesięcy (lub przez całą umowę) był w
zwłoce z zapłatą należności za 1 okres rozliczeniowy, a
kwota przekracza należność za 1 msc
nienależycie używał lokalu, bezprawnie podnajął go,
ma położony niedaleko inny lokal zamienny.
Wypowiadać można umowę jeśli najemca: nienależycie korzysta
z lokalu, bezprawnie podnajął go, lokal wymaga remontu /
rozbiórki, ma położony niedaleko inny lokal zamienny.

art. 1 pkt 12
noweli (Art. 31u)

Wypowiadać można także umowy lokali inne niż mieszkalne w
przypadku nienależytego używania lokalu lub koniecznością
remontu czy rozbiórki.
Przedłużenie na wniosek najemcy
rozpoczętych
już
okresów
wypowiedzenia umów najmu lub
wysokości czynszów.

Okres wypowiedzenia umowy lub wysokości czynszu rozpoczął się
przed wejściem w życie noweli.

Przedłużenie
30.06.2020

Termin wypowiedzenia upłynie po dniu wejścia w życie noweli a przed
30.06.2020 r. Najemca musi złożyć oświadczenia o chęci przedłużenia
- najpóźniej w dniu upływu terminu wypowiedzenia.

nastąpi

do

dnia

Przedłużyć terminów wypowiedzenia nie można, gdy przyczyną
wypowiedzenia było: nienależyte używanie lokalu, zaległości
czynszowe, bezprawny podnajem, konieczność remontu lub
rozbiórki oraz gdy najemca ma położony niedaleko inny lokal
zamienny.

art. 1 pkt 12
noweli (Art. 31v)

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

Przesunięcie terminu wnoszenia
opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego do 30.06.2020 r.

Brak dodatkowych wymogów w tym zakresie, termin
zostaje przesunięty z mocy prawa.

Co do zasady opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wnosi się do 31 marca
każdego roku, z góry za dany rok. Termin ten został przesunięty do 30.06.2020
r.

art. 1 pkt 10
noweli (art. 15j)
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Przesunięcie terminu wniesienia
opłaty z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo
własności do dnia 30.06.2020 r.

Brak dodatkowych wymogów w tym zakresie, termin
zostaje przesunięty z mocy prawa.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów wprowadziła - w zakresie swojej regulacji - możliwość uiszczenia
opłaty za 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Opłatę należną za rok 2020 r. należy
będzie uiścić do 30.06.2020 r.

Art. 36 noweli

PRAWO BUDOWLANE
Projektowana zmiana

stawiane wymogi

W celu przeciwdziałania pandemii:
utrzymuje
się
wyłączenie
stosowania
ustaw:
prawo
budowlane,
planowanie
i
zagospodarowanie
przestrzenne
oraz aktów planistycznych, o
ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,
w
ograniczonym
zakresie także: o działalności
leczniczej.
Tworzy
się
obowiązek
informowania właściwego organu
administracji architektoniczno budowlanej o prowadzeniu robót
budowlanych i zmianie sposobu

Informacja ma zawierać: rodzaj, zakres, sposób
wykonywania robót, termin, dotychczasowy i
planowany sposób użytkowania.

komentarz
Sprecyzowano, że wyłączone są także akty planistyczne - czyli w szczególności
studia oraz plany miejscowe. Budowa w związku z SARS-CoV-2 właściwie nie
musi być zgodna ze wskazanymi ustawami, ale musi być bezpieczna.

Art. 1 pkt 7 noweli
(art. 12 ust. 1)

Nie sprecyzowano formy w jakiej informacja powinna być przekazana.

Art. 1 pkt 7 noweli
(art. 12 ust. 2,3)
oraz
Art.
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1

pkt

12

użytkowania.

Jeśli inwestycja rozpoczęła się przed wejściem w życie
omawianej nowelizacji, istnieje obowiązek następczego
poinformowania organu o jej wykonywaniu.

Jeśli inwestycja zagraża życiu lub
zdrowiu - organ wydaje decyzję
określającą
niezbędne
zabezpieczenia.
Jeżeli
prowadzenie
robót
budowlanych w związku z COVID19
wymagałoby
uzyskania
pozwolenia na budowę, inwestor
musi
zapewnić
objęcie
kierownictwa oraz nadzoru nad
robotami
przez
osoby
o
odpowiednich uprawnieniach.

Mowa o uprawnieniach z art 15a prawa budowlanego,
m.in.: projektowanie, konstrukcyjno - budowlane,
inżynierskie mostowe itp.

noweli
W przypadku następczego informowania o inwestycji, ustawa nie formułuje
wprost obowiązku zapewnienia kierownictwa czy nadzoru.

(Art 31d)

Decyzja jest natychmiast wykonalna.

Art. 1 pkt 7 noweli
(art. 12 ust. 4)

Ustawa nie precyzuje jak zapewnić nadzór oraz kierownictwo oraz milczy na
temat ewentualnej odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.

Art. 1 pkt 7 noweli
(art. 12 ust. 5)

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ / BDO / AML
rodzaj wsparcia
Odstąpienie w niewielkim
zakresie od zakazu handlu w
niedzielę.

stawiane wymogi
Zwolnienie z zakazu handlu w niedziele
obejmuje jedynie czynności związane z
handlem, polegające na rozładowywaniu,
przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej
potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub
zatrudnionemu
wykonywania
takich
czynności.

komentarz
Zwolnienie dotyczy jedynie okres stanu zagrożenia art. 1 pkt 10
epidemicznego oraz stanu epidemii oraz okresu 30 dni po ich noweli
(art.
odwołaniu.
15i)
Zwolnienie z zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które
przypada święto.
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rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

Rejestr odpadów

Wydłużenie możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów do 31 grudnia 2020 r. Wprowadzenie dokumentów do Bazy powinno
nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Art.
25
noweli

Wydłużenie terminu na zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Zobowiązanie spółki - zgodnie z art. 195 ustaw o Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - miały 6 miesięcy na dokonanie
wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin wydłużono do 9 miesięcy.

Art.
34
noweli

Wykroczenie

Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego
zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze

Art.
2
noweli

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

BRANŻA MOTO – REJESTRACJA POJAZDÓW
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz
28
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Od dnia wejścia w życie
noweli wydłuża się 30
dniowy termin na rejestrację
sprowadzanego pojazdu lub
pojazdu
nabytego
lub
zbytego.

Stosuje się do pojazdów sprowadzonych nie
później niż 30 dni przed wejściem w życie
ustawy oraz do pojazdu zarejestrowanego
nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni
przed wejściem w życie ustawy.

Aktualnie właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, art. 1 pkt
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 12 noweli
Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na (art. 31i)
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia
jego sprowadzenia. Termin zostanie wydłużony do 180 dni.

Aktualnie właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany
zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o
nabyciu lub zbyciu pojazdu. Termin wydłużony będzie do 180
dni.

REZYGNACJA Z WYCIECZKI
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

Odstąpienie
od
umowy
turystycznej z biurem podróży i
żądanie zwrotu wszystkich kosztów
skuteczne dopiero po upływie 180
dni.

Dotyczy jedynie odstąpienia od umowy w trybie art. 47
ust. 4 oraz 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach

Znajdzie zastosowanie w przypadku zarówno kiedy podróżny wypowiada
umowę, ale też wtedy kiedy robi to biuro podróży. Ze względu na
nadzwyczajne okoliczności powinien nastąpić pełen zwrot należności
podróżnemu.

art. 1 pkt 10
noweli (art.
15k) oraz

Jeśli podróżny zgodzi się na przekształcenie umowy w
voucher na przyszły wyjazd, odstąpienie od umowy nie
będzie skuteczne. Wartość vouchera nie może być
niższa niż poniesione przez nas koszty, a voucher
powinien być ważny minimum rok.

Co do zasady odstąpienie od umowy powinno być skuteczne od razu. Rząd
wydłuża ten termin do 180 dni, aby ustabilizować płynność branży
turystycznej.

(art. 31h)

Umowy można zamienić
vouchery na przyszły wyjazd.

na

turystycznych (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności).

art. 1 pkt 12
noweli

W przypadku vouchera - nasze pieniądze powinny być zabezpieczone do
momentu skorzystania przez podróżnego z vouchera. Ustawa nie precyzuje w

29
PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

jaki sposób.

W przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło przed wejściem w życiu
noweli a biuro podróży ma jeszcze termin na dokonanie zwrotu, następuje
przedłużenie o 180 dni.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ORGANIZACJĘ WYSTAW, KONFERENCJI, ETC
rodzaj wsparcia

stawiane wymogi

komentarz

Rozwiązanie
umowy
o
organizację
wystaw,
kongresów,
działalność
kulturalną,
rozrywkową,
rekreacyjną,
sportową,
wystawy
tematyczne,
imprezy plenerowe rodzi po
stronie
organizatora
obowiązek
zwrotu
należności dopiero po 180
dniach od skutecznego
rozwiązania umowy.

Dotyczy to jedynie zakresu działalności
wskazanego obok oraz rozwiązanie umowy
musi mieć bezpośredni związek z epidemią
SARS-CoV-2.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron art. 1 pkt
sztucznie wydłużono termin dla organizatorów odwołanych 10 noweli
wydarzeń na dokonanie zwrotu należności, aby zachować (art. 15zq)
płynności branży.

W przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło przed
wejściem w życiu noweli a biuro podróży ma jeszcze termin na
dokonanie zwrotu, następuje przedłużenie o 180 dni.
Jeśli kontrahent zgodzi się na przekształcenie
umowy w voucher na udział w przyszłym
wydarzeniu, nie dojdzie do zerwania umowy.

Umowy można zamienić na
vouchery na udział w Wartość vouchera nie może być niższa niż
przyszłych wydarzeniach.
poniesione przez nas koszty, a voucher
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pozostaje ważny przez rok.
art. 1 pkt
10 noweli

Wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio także 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 15zq
ust. 4)

Ponadto w odniesieniu do ww. podmiotów świadczących usługi hotelarskie - domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi
hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ustawy o usługach hotelarskich, nie są

art.
9
noweli

spełnione wskazane w przepisie wymagania sanitarne. Wcześniejsze słowo “uznaje się” zmieniono na “domniemywa się”, co oznacza, że
przedsiębiorca może ewentualnie przełamać owe domniemanie dowodami na swoją korzyść.
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ROZWIĄZANIA PODATKOWE

32
PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

RODZAJ WSPARCIA
STAWIANE WYMOGI
Od przedsiębiorców (spółki cywilne, osoby
• świadczenie przez przedsiębiorcę usług w
fizyczne, osoby prawne, jednostki org)
miejscu, które umożliwia zapoznawanie
wstrzymuje się pobieranie opłat:
się przez jego klientów z utworami lub
• dla
organizacji
zbiorowego
przedmiotami praw pokrewnych;
zarządzania prawami autorskimi
• bycie płatnikiem opłat,
lub prawami
• terminowe uiszczenie opłat za okresy
• pokrewnymi
wynikających
z
rozliczeniowe
przypadające
przed
umowy, której przedmiotem jest
wejściem w życie niniejszej ustawy.
korzystanie z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych, a
opłaty te nie są określane jako
wprost zależne od faktycznego
przychodu lub dochodu tego
przedsiębiorcy za świadczenie
przez niego usług w danym
okresie;
• Abonamentowych

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.
Nadto, Wójt (burmistrz, prezydent
miasta), w drodze zarządzenia, może
przedłużyć,
wskazanym
grupom

•
•

Trzeba wykazać negatywne następstwa
COVID-19
Jest to zależne od swobodnej decyzji
danej rady gminy lub wójta - w przypadku
nie wydania uchwały, lub negatywnej
decyzji, zwolnienie lub odroczenie nie
występuje

KOMENTARZ
Stanowi wstrzymanie pobierania opłat od firm,
które rozpowszechniają przykładowo utwory
muzyczne, tylko pod warunkiem, że wcześniej
opłaty były uiszczone terminowo

Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia, ale
nie musi, należy nadto udowodnić negatywne
następstwa z powodu COVID 19, jeśli rada
takowej decyzji nie podejmie, niezależnie od
powyższego, Wójt może przedłużyć czas na
uiszczenie należności z kwietnia maja i czerwca
ale tylko do koca września, czyli jest to
faktyczne odroczenie

Art. 15 L
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Art. 15 P
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę
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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 30
września 2020 r.
Zwalnia się z podatku od czynności
cywilnoprawnych
umowy
pożyczki
zawierane do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
jeżeli
biorącym
pożyczkę
jest
przedsiębiorca (spółki cywilne, osoby
fizyczne, jednostki org, osoby prawne),
którego płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

•

Do decyzji dotyczącej rozłożenia na raty,
odroczenia lub umorzenia zapłaty
podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, na podstawie wniosku złożonego
w
okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia epidemicznego albo w okresie
30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku
ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego
obowiązywania albo w okresie 30 dni po
jego odwołaniu nie stosuje się przepisów
dotyczących
nakładania
opłaty
prolongacyjnej

•

•
•

Udowodnienie pogorszonej
finansowej
Bycie przedsiębiorcą
tylko umowy pożyczki

płynności Faktyczne zwolnienie z PCC w przypadku
pogorszonej
płynności
finansowej
dla
przedsiębiorców dotyczące jedynie umów
pożyczek

Art. 15 Q
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Opłata prolongacyjna – jest to dodatkowa
opłata wnoszona przez podatników, którym
odroczono, umorzono lub rozłożono na raty
podatek,
opłata prolongacyjna w kwestii podatków,
które odroczono, umorzono, lub rozłożono na
raty nie obowiązuje, co skutkuje tym, że
podatnicy nie muszą płacić

Art. 15 Y
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Wniosek o rozłożenie, odroczenie lub
umorzenie musi zostać złożony w okresie
obowiązywania
zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii albo w
okresie 30 dni po jego odwołaniu.
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Art. 15z. W przypadku odroczenia terminu
płatności lub rozłożenia na raty składek na
ubezpieczenie społeczne należnych za
okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie
wniosku
złożonego
w
okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo w okresie 30 dni po
jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia
stanu epidemii – w okresie jego
obowiązywania albo w okresie 30 dni po
jego odwołaniu nie nalicza się opłaty
prolongacyjnej,

•

Wniosek o rozłożenie, odroczenie lub
umorzenie musi zostać złożony w okresie
obowiązywania
zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii albo w
okresie 30 dni po jego odwołaniu.

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii organ
może zawiesić z urzędu albo na wniosek:
• postępowanie
lub
kontrolę
podtkową
• kontrolę celno-skarbową;
• postępowanie
dotyczące
wykreślenia z rejestru nazwy
domeny

Opłata prolongacyjna – jest to dodatkowa
opłata wnoszona przez podatników, którym
odroczono, umorzono lub rozłożono na raty
podatek,
Opłata prolongacyjna w kwestii podatków,
które odroczono, umorzono, lub rozłożono na
raty nie obowiązuje, co skutkuje tym, że
podatnicy nie muszą płacić

Art. 15 Z
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Wszelkie
postępowania
oraz
kontrole Art. 15
podatkowe mogą zostać zawieszone na czas ZZH
trwania pandemii
ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Postanowienie w sprawie zawieszenia
postępowań i kontroli, wywołuje skutki
prawne od chwili jego wydania. Organ
doręcza to postanowienie niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie
doręczenia postanowienia w sprawie
podjęcia zawieszonego postępowania albo
kontroli. Do terminów postępowań i
kontroli zawieszonych nie wlicza się
okresów ich zawieszenia.
35
PROJEKT z dnia 21 marca 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku dokonywania przez podmiot
podlegający kontroli celno-skarbowej
czynności w zakresie produkcji itp. w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii,
naczelnik urzędu celno-skarbowego na
podstawie analizy ryzyka, może odstąpić
od:
• obecności kontrolującego przy
przeprowadzeniu
czynności
podlegającej
kontroli
celnoskarbowej;
• Dokonania
innych
czynności
związanych z kontrolą celnoskarbową

•
•

Ma na celu ograniczenie czynnika ludzkiego Art. 15
Tylko na czas pandemii
ZZJ
Fakultatywnie, może mieć zastosowanie, podczas prowadzonej kontroli
ustawy
ale nie musi
nowelizu
jącej
specusta
wę

•

Dotyczy wniosków złożonych w terminie
obowiązywania
pandemii,
bądź
wniosków
wcześniej
złożonych
i
nierozpatrzonych

Naczelnik
urzędu
celno-skarbowego
powiadamia podmiot, o odstąpieniu od
obecności
kontrolującego
przy
przeprowadzeniu czynności podlegającej
kontroli celno-skarbowej lub od dokonania
czynności przez kontrolującego.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1,
przekazuje niezwłocznie naczelnikowi
urzędu celno-skarbowego informacje o
przebiegu przeprowadzonych czynności
W przypadku wniosków o wydanie
interpretacji indywidualnej złożonych i
nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie
ustawy, od dnia wejścia w życie tej ustawy

Łącznie termin na wydanie interpretacji
indywidualnej wynosi 6 miesięcy dotyczy on
jednak tylko objaśnień ministra, interpretacje
indywidualne na wniosek dalej powinny być

Art. 31 G
ustawy
nowelizu
jącej
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do dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia
stanu epidemii – do dnia jego odwołania,
trzymiesięczny termin do jej wydania,
przedłuża się o 3 miesiące.

rozpatrywane w terminie 3 miesięcy

specusta
wę

Przedłużenie terminu,
pozostaje bez
wpływu na termin do wydania
interpretacji ogólnych na wniosek.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych
może,
w
drodze
rozporządzenia, przedłużać o dalsze
okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące,
uwzględniając skutki wywołane COVID-19.
W przypadku schematu podatkowego
innego
niż
schemat
podatkowy
transgraniczny
terminy
dot.
przeciwdziałania unikania podwójnego
opodatkowania nie rozpoczynają się, a
rozpoczęte podlegają zawieszeniu w
okresie od dnia 31 marca do dnia 30
czerwca 2020 r. oraz biegną dalej od dnia
1 lipca 2020 r.

•

Ma zastosowanie względem wszystkich Odroczenie postępowań związanych z
unikaniem podwójnego opodatkowania, w
podmiotów w czasie epidemii
praktyce Państwo ma więcej czasu do ścigania
podmiotów z szarej strefy

Art. 31
ZA
Ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Wydłużenie czasu na przedstawienie informacji

Art. 31
zb
Ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
termin do złożenia informacji o cenach
transferowych, w przypadku podmiotów,
których rok podatkowy lub rok obrotowy
rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a
zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
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W przypadku zryczałtowanego podatku
dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, dodaje
się nowy zapis, zgodnie z którym od
przychodu podatnik może odliczyć
darowizny przekazane w 2020 r.:
• podmiotom
wykonującym
działalność leczniczą, wpisanym
do wykazu, o którym mowa w art.
7 ustawy o COVID- 19
• Agencji Rezerw Materiałowych z
przeznaczeniem
na
cele
wykonywania zadań ustawowych;
• Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych
z
przeznaczeniem
na
cele
wykonywania
działalności
statutowej.

•
•

Dotyczy darowizn przekazanych w 2020 r. Dodatkowe możliwości odliczeń w przypadku Art. 57 b
Ustawy
Dotyczy darowizn przekazanych głownie darowizn
nowelizu
na działanie przeciw pandemii
jącej
specusta
wę

•

Ma zastosowanie jeśli podatnik poniósł
straty,
Przychody muszą być niższe conajmniej o
50 %

Odliczeniu
podlegają
darowizny
nieodliczone wcześniej. Odliczenia z
tytułu darowizn, o których mowa w
ust. 1, podatnik może uwzględniać
przy
obliczaniu
ryczałtu
od
przychodów
ewidencjonowanych
wpłacanego
w
trakcie
roku
podatkowego.
Zwalnia się z obowiązku zwiększenia
przychodów za poszczególne
Okresy
gdzie
podtnicy
dokonuja
zwiekszenia lub zmniejszenia, od których
płatność przypada w trakcie w 2020 r., w

•

Należy pamiętać, że przez średnie przychody,
rozumie się kwotę stanowiącą iloraz
przychodów, uzyskanych w roku rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby
miesięcy, w których była prowadzona ta

Art. 57C
Ustawy
nowelizu
jącej
specusta
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których
podatnik
spełnił
łącznie
działalność. Do przychodów uzyskanych w wę
następujące warunki:
Udogodnienia, powyższego nie stosuje się do poprzednim roku podatkowym, zalicza się
również przychody zmarłego przedsiębiorcy.
• podatnik poniósł w danym okresie podatników, którzy:
negatywne
konsekwencje
• stosowali
w
2019
r.
formę
ekonomiczne z powodu COVIDopodatkowania, w przypadku której nie
19;
ustala się przychodów;
• uzyskane przez podatnika w
• rozpoczęli prowadzenie działalności
danym okresie przychody są
gospodarczej w ostatnim kwartale 2019
niższe o co najmniej 50% w
r. i nie uzyskali w tym okresie
stosunku do analogicznego okresu
przychodów;
2019 r., a w przypadku podatnika,
• rozpoczęli działalność w 2020 r
który rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej w 2019
r. – w stosunku do uzyskanych w
tym roku średnich przychodów.

Wolne od podatku dochodowego są
otrzymane w 2020 r. przez podatników
prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą przychody z tytułu:
• wsparcia gwarancyjnego oraz
dopłat do kredytów przyznanych
na podstawie ustawy z dnia
…(brak doprecyzowania),
• dopłat
do
oprocentowania
kredytów
przyznanych
na
podstawie ustawy z dnia ..... (brak
doprecyzowania)

•

Dotyczy dopłat tylko z 2020 r.

•

Dopłaty do kredytów nie
podlegały opodatkowaniu

będą 57 d
Ustawy
nowelizu
jącej
specusta
wę
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