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Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19, zwana 

dalej „ustawą o dopłatach do kredytów bankowych” 
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Dzięki naszym specjalistom, wyróżnionym niemalże w każdej dziedzinie, usługi które świadczymy 

dla Państwa są komplementarne i na najwyższym poziomie. Tym samym, zapewniamy, że z nami 

mogą czuć się Państwo bezpiecznie. Aby, nie zostawić naszych słów bez poparcia przedstawiamy 

wyniki: 

„RANKING FIRM DORADZTWA 

PODATKOWEGO 2020”  

Prestiżowy ranking organizowany przez Rzeczpospolitą 

W kategorii „Najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego”. 

W 7/10 dziedzin otrzymaliśmy następujące rekomendacje: 

• Akcyza – Piotr Paszek,  

• VAT – Radosław Żuk,  

• Ceny Transferowe – Katarzyna Musialska,  

• Doradztwo compliance – Alicja Ziółek,  

• Międzynarodowe prawo podatkowe – Krzysztof Komorniczak,  

• PIT – Joanna Szlęzak-Matusewicz,  

• CIT – Anna Kiersnowska-Drzewiecka,  

• Podatek od nieruchomości – Radosław Żuk 

Radosław Żuk znajduje się w gronie najlepszych specjalistów VAT, a w tegorocznym 

rankingu Rzeczpospolitej został wyróżniony w kategorii „Młody talent". 
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Prestiżowy ranking organizowany przez Rzeczpospolitą 

Nasza strona internetowa w tym roku otrzymała brązowy medal. Kapituła oceniała 

48 zgłoszonych stron. Cieszymy się, że interfejs naszej strony okazał się być 

przejrzysty i przyjazny użytkownikowi. 

W kategorii „Największe firmy według przychodów za 2019 rok, w mln (w 

zaokrągleniu do pełnych 10 tysięcy)” zajęliśmy 15 miejsce na 68 zgłoszonych 

firm. 

Kolejna kategoria, w której zostaliśmy wymienieni to 
„Największe firmy według liczby doradców 

podatkowych”. W tym zestawieniu uplasowaliśmy się 

na 19 miejscu spośród 73 firm. 

Szczegółowe wyniki przedstawione są w poszczególnych tabelach pod tym linkiem. 
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Dopłaty do oprocentowania kredytów 
 

Tarcza 4.0 ustanawia dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców. Pomoc 

dotyczy kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do 31.12.2020 r. 

przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2. Dopłaty mogą być stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, 

udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i 

średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się 

COVID-19. Dopłaty mogą być stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu 

zawartych: 

1) od dnia wejścia w życie ustawy; 

2) przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków 

określonych w ww. ustawie w drodze umowy zmieniającej. 

 

Co istotne, dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Dopłaty stanowią natomiast pomoc publiczną. Kredytów z dopłatami będzie mógł udzielać 

bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. BGK opublikuje na swojej 

stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami. 

 

O udzielenie kredytu przedsiębiorca będzie mógł wystąpić, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 

1) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.[2])), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 651/2014”; 

2) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 

lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19; 

3) nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy; 

4) utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych 

zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

 

Dofinansowanie będzie udzielane na wniosek. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć: 

 

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, utraty płynności finansowej, a także inne 

dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur; 

2) oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, o spełnianiu warunków, o których mowa punktach 1-3 powyżej. 

 

Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. 
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Dopłata stanowi: 

1) część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku: 

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punktom procentowym, 

b) innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu; 

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza 

wartości określonej powyżej dla danej kategorii przedsiębiorców. 

 

Podstawa prawna: art. 1-14 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 
 

Do dnia 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorca oraz inny podmiot, do którego stosuje się przepisy Prawa 

restrukturyzacyjnego, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru może 

obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu z 

wierzycielami. Oznacza to, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest uzależnione od 

decyzji sądu, aczkolwiek w okresie po otwarciu postępowania możliwe jest wyłączenie skutków otwarcia 

postępowania przez sąd, jeżeli okaże się, że dłużnik działa na szkodę wierzycieli. Dzień dokonania 

obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. 

 

Z dniem dokonania obwieszczenia, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie 

układu: 

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz 

dotyczące wierzytelności zaspakajających w pełni wierzyciela, wszczęte przed dniem otwarcia 

postępowania o zatwierdzenie otwarcia układu, ulega zawieszeniu z mocy prawa; 

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu 

roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia jest niedopuszczalne; 

3) spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy 

prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne; 

4) potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem jest niedopuszczalne w 

niektórych sytuacjach; 

5) wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy 

lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia 

nadzorcy układu, jest niedopuszczalne. 

 

Co istotne, uproszczone postępowanie ma być tanie dla dłużnika. W przypadku mikroprzedsiębiorców i 

małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty 

przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto: 

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może 

przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli; 

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu 

przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może 

przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli. 
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Podstawa prawna: art. 15-25 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

 

Zmiany dla organów fundacji i stowarzyszeń 
 

Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów, albo kadencja władz stowarzyszenia upływa w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 

dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej 

innych organów albo władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Podstawa prawna: art. 27 i 28 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Przepisy dodane: w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f; w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 5 po ust. 1b dodaje się ust. 1c 

 

Zmiany w podatku PIT 
 

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu 

miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami 

opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. 

 

Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu tym 

podatkiem ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Tarcz 4.0 przewiduje dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

epidemii COVID-19 możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, 

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty 

określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została 

uregulowana lub zbyta. Ponadto, została wprowadzona ulga dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali 

uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

epidemii COVID-19. Podatnicy będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za 

miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) 

lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

 

Dodatkowo wprowadzono możliwość odliczenia przez podatników podatku PIT, w tym podatników 

prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub 

liniowej 19% stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i 

nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.: 

1) organom prowadzącym placówki oświatowe; 

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi 
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OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

(Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego 

nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom 

oświatowym. 

 

W przypadku darowizny przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 

wartości darowizny. 

 

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają 

dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem 

obdarowanego o jej przyjęciu. 

 

Ponadto umożliwiono w ramach Tarczy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia 

lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na 

przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą albo np. przekaże 

tablet placówce oświatowej. Rozwiązanie to jest możliwe, jeżeli darowizna zostanie dokonana w terminie 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Co więcej, wprowadzona zmianę polegającą na 

wyłączeniu z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 

dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez placówki medyczne oraz placówki oświatowe, 

w związku z epidemią COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od 

spadków i darowizn. 

 

Kolejna dogodna dla podatników zmiana polega na tym, że jeżeli wada dostarczonych towarów, 

wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu 

wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 

lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, to kary umowne i odszkodowania z tego tytułu 

nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.  

 

Podstawa prawna: art. 30 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniona ustawa: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

 

Zmiany w podatku CIT 
 

Dzięki wprowadzonym zmianom, przepisów rozdziału o cenach transferowych nie stosuje się do 

transakcji między uczelnią medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej a podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 6 ust. 6 tej ustawy. 

 

Analogicznie jak przy podatku PIT, wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku 

darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, 
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schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu 

pomocy, domu pomocy społecznej. Także wprowadzono zwolnienie z podatku od przychodów z 

budynków przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem ustalone za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zastosowano w podatku CIT również możliwość zastosowania ulgi na 

złe długi jak w podatku PIT oraz możliwość odliczenia darowizn rzeczowych. Analogicznie do podatku 

PIT zastosowano również rozwiązania dot. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów 

wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn zapłaconych kar 

umownych i odszkodowań.  

 

Podstawa prawna: art. 32 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniona ustawa: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

 

Zmiany w Prawie energetycznym 
 

Wprowadzono istotną zmianę w zakresie możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub 

energii. W tym zakresie nie stosuje się do odbiorców paliw gazowych, energii lub ciepła w 

gospodarstwach domowych oraz podmiotów, dla których ustanowiono ograniczenia funkcjonowania lub 

czasowe ograniczenia zakresu działalności na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1239, z późn. zm.) w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii. Ograniczenie możliwości zaprzestania dostaw paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych oraz tych, którym wstrzymano prowadzenie 

działalności, w zamiarze ma być adekwatnym środkiem ograniczania gospodarczych i społecznych 

konsekwencji epidemii COVID-19. W ten bowiem sposób ustanowiono ochronę odbiorców najbardziej 

narażonych na negatywne skutki pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, zabezpieczając podstawowe 

potrzeby w tym zakresie. 

 

Podstawa prawna: art. 36 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmiana przepisu: w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 

843) zmieniono art. 6g 

 

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK 
 

Prezesowi UOKiK przyznano prawo dostępu do akt podatników prowadzonych przez urzędy skarbowe 

oraz urzędy celno-skarbowe w związku z prowadzonym przez Prezesa m.in. postępowaniem 

wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień 

wzorca umowy za niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych. Ponadto Prezes otrzymał możliwość pozyskiwania od Szefa Kas informacji o ustaleniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych z transakcji 

handlowych. 
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Podstawa prawna: art. 40 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmiana przepisów: w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.) zmieniono art. 297 i 299f 

 

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym 
 

Dla korzystających z ryczałtu wprowadzono możliwość odliczenia od przychodu darowizn przekazanych 

na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób 

bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu 

pomocy społecznej.  

 

Dodatkowo wprowadzono prawo do zmniejszenia przychodu z tytułu tzw. ulgi na złe długi, począwszy 

od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na 

fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została 

uregulowana lub zbyta. Dotyczy to obliczania ryczałtu, którego termin płatności przypada w 2020 r., w 

stosunku do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. 

 

Również podatnicy na ryczałcie mogą od przychodu odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem 

są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

30 września 2020 r.: 

1) organom prowadzącym placówki oświatowe; 

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 

r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 

695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym 

placówki oświatowe lub placówkom oświatowym. 

 

Komputery muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed 

dniem ich przekazania. W przypadku darowizny przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 

wartości darowizny. 

 

Podstawa prawna: art. 42 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmiana przepisów: w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200 oraz 

z 2020 r. poz. 179 i 568) zmieniono art. 57b i dodano art. 57d–57g 
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Zmiany w Prawie własności przemysłowej 
 

Dzięki wprowadzonej zmianie Urząd Patentowy będzie wydawał uprawnionym dokumenty patentowe, 

dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy, świadectwa ochronne na 

znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia 

geograficznego i świadectwa rejestracji topografii oraz dowody pierwszeństwa, również w postacji 

elektronicznej. 

 

Podstawa prawna: art. 43 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniony przepis: art. 231 ust. 1 w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) 

 

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
 

Zmiany skupiają się na wprowadzeniu elektronicznych rozwiązań mających na celu umożliwienie 

prowadzenia procedur planistycznych w sposób dostępny dla każdego zainteresowanego, z 

wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Dzięki zmianie wnioski lub uwagi dotyczące 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały 

ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, 

z jakich mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, projektu tego studium albo 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być wnoszone w formie papierowej lub 

elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie 

ona określona przez ten organ w ogłoszeniu. Natomiast organ sporządzający projekt studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego będzie mógł prowadzić dyskusję 

publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie 

pytań i składanie uwag za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

Ponadto projektowane przepisy wprowadzają obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego postępowanie, zarówno informacji o podjęciu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji o podjęciu przez radę gminy uchwały 

o przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz 

rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwały krajobrazowej), jak również 

informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego czy też uchwały o 

mailto:contact@ecdpgroup.com


 
 

 
 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. 

  ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Zielony Most 8,  31-351 Kraków 

tel.: + 48 12 622 86 00 | contact@ecdpgroup.com 

Wwww. 

przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 

Dodatkowo, wprowadzono obowiązek dokonania wyłożenia projektu studium i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, projektu uchwały krajobrazowej, projektu audytu krajobrazowego 

także przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu. 

 

Podstawa prawna: art. 47 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniona ustawa: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) 

 

Zmiana dot. Jednostek Samorządu Terytorialnego 
 

Wprowadzona zmiana polega na nieuwzględnieniu przy wyliczaniu subwencji i wpłat skutków 

finansowych wynikających ze stosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg w 

spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia zapłaty podatku i rozłożenia jego zapłaty na raty. 

Takie rozwiązanie jest związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19, gdyż gminy, w zakresie 

posiadanego władztwa podatkowego mogą udzielać podatnikom ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych. 

 

Podstawa prawna: art. 48 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniony przepis: w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) zmieniono art. 32 

 

Zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych 
 

Wprowadzona zmiana polega na tym, że jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu 

publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 

dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, 

liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia 

wymagalności świadczenia pieniężnego. Zgodnie z art. 5 w dotychczasowym brzmieniu każdy wierzyciel 

może naliczyć odsetki dłużnikowi, jeżeli termin zapłaty przekracza 30 dni. Nowe rozwiązanie ma chronić 

mniejszych przedsiębiorców przed dominacją dużych firm. 

 

Podstawa prawna: art. 55 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniony przepis: w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935) zmieniono art. 5 

 

Ochrona przedsiębiorców przed obcymi przejęciami  
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Jednym z kluczowych rozwiązań Tarczy 4.0 jest wprowadzenie ochrony polskich przedsiębiorców przed 

przejęciami przez podmioty spoza UE/EOG. Ochrona sprowadza się do kontroli inwestycji skutkujących 

nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym 

ochroną. Na tym polu zmiany zostały wprowadzone w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych 

inwestycji. Zmiany przewidują wprowadzenie specjalnego postępowania badającego skutki oraz 

możliwość przejęcia, które składa się z dwóch faz. Faza pierwsza – wstępne postępowanie sprawdzające, 

ma służyć rozdzieleniu spraw na: niewymagające dalszych czynności kontrolnych (sprawy 

niekontrowersyjne) i wymagających takich czynności. Druga faza, czyli właściwe postępowanie kontrolne, 

jest wzorowane na postępowaniu w zakresie kontroli koncentracji.  

 

Przez znaczące uczestnictwo rozumie się sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność 

podmiotu przez: 

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo 

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% 

wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

 

Ochroną przed przejęciem zostały objęte następujące rodzaje podmiotów: 

1) przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej będący spółką publiczną w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

2) przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

a) posiada mienie, które zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b 

ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695), lub 

b) opracowuje lub modyfikuje oprogramowanie: 

• do sterowania elektrowniami, sieciami lub obsługą obiektów lub systemów zaopatrzenia w 

energię elektryczną, gaz, paliwo, olej opałowy lub ciepło sieciowe, lub 

• do zarządzania, kontrolowania i automatyzacji instalacji zaopatrzenia w wodę pitną lub 

oczyszczania ścieków, lub 

• służące do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do transmisji głosu i danych 

lub do przechowywania i przetwarzania danych, lub 

• do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do zaopatrzenia w gotówkę, 

płatności kartą, transakcji konwencjonalnych, do rozrachunku papierów wartościowych i 

transakcji pochodnych lub zarządzania nimi lub do świadczenia usług ubezpieczeniowych, 

lub 

• do obsługi szpitalnych systemów informacyjnych, do obsługi urządzeń i systemów 

wykorzystywanych w sprzedaży leków na receptę oraz do obsługi laboratoryjnego systemu 

informacyjnego lub testów laboratoryjnych, lub 

• do obsługi urządzeń lub systemów używanych w transporcie pasażerów lub towarów drogą 

powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transportem drogowym, 

transportem publicznym lub w logistyce, lub 

• do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych przy zaopatrywaniu w żywność, lub 

c) świadczy usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. 

3) przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi działalność gospodarczą, 
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której przedmiotem jest: 

a) wytwarzanie energii elektrycznej, lub 

b) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

c) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 

d) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, 

lub 

e) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub 

f) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub 

g) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub 

h) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub 

i) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub 

j) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub 

k) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu 

art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, lub 

l) działalność telekomunikacyjna, lub 

m) przesyłanie paliw gazowych, lub 

n) produkcja renu, lub 

o) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów 

wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, lub 

p) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub 

q) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub 

r) obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub 

s) wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub 

t) przeładunek w portach śródlądowych, lub 

u) przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. 

4) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3, jeżeli przychód ze sprzedaży i usług przekroczył 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, 

poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro. 

Obowiązek zawiadomienia o inwestycji zachodzi w przypadku, w którym obcy podmiot: 

1) zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo 

2) zamierza nabyć dominację albo 

3) nabył lub osiągnął znaczące uczestnictwo albo 

4) nabył dominację. 

 

Wstępne postępowanie sprawdzające może trwać maksymalnie do 30 dni, natomiast właściwe 

postępowanie kontrolne do 120 dni i może być prowadzone jeśli wstępne postępowanie nie da podstaw 

do wydania decyzji o braku sprzeciwu w sprawie inwestycji i kontrola będzie musiała być kontynuowana. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, organ kontroli może zgłosić sprzeciw w drodze decyzji, 

przy czym od decyzji organu kontroli przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

Za naruszenie nowych obowiązków zostały przewidziane dotkliwe konsekwencje karne. Albowiem, kto 

bez złożenia zawiadomienia, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo albo nabywa dominację podlega 

grzywnie do 50 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom 
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łącznie. Tej samej karze podlega działa w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Podstawa prawna: art. 58 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniony przepis: w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

117 i 284) dodano art. 12a-12k, 14a-14i, 16a-16b 

 

Zmiany w Prawie przedsiębiorców 
 

Dla przedsiębiorców wprowadzono ułatwienie polegające na tym, że za zgodą przedsiębiorcy kontrola 

lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej. 

 

Podstawa prawna: art. 65 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmieniony przepis: w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) zmieniono art. 51 

 

Posiedzenia senatu i rady uczelni  oraz egzaminy i obrony 

możliwe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 

W  ustawie  z  dnia  20  lipca  2018  r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano, że 

posiedzenia  rady  uczelni  oraz posiedzenia senatu będą mogły być  przeprowadzane  przy  użyciu 

środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną  komunikację  w  czasie  rzeczywistym,  w  ramach  której uczestnicy posiedzenia mogą 

wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa 

 

Ponadto Uczelnia będzie mogła zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych 

w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, 

poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Egzamin dyplomowy będzie mógł być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub  poza jej  filią  przy  

użyciu  środków  komunikacji   elektronicznej,   zapewniających w szczególności: 

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną  komunikację  w  czasie  rzeczywistym,  w  ramach  której uczestnicy egzaminu 

dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

Przeprowadzanie obrony pracy doktorskiej czy kolokwium habilitacyjnego będzie możliwe na takich 

samych zasadach. 
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Podstawa prawna: artykuł 68 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 22 ust. 3a, art. 31 ust. 2a, art. 76, art. 76a, art. 191 ust. 1a i art. 221 ust. 9a ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

Wdrożenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych 
 

W ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych dotyczące wdrożenia 

programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako PPK) przez jednostki wchodzące w skład 

sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.  Do umów o zarządzanie PPK 

oraz umów o prowadzenie PPK nie będą miały zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż progi unijne określone w tej 

ustawie.  

 

Dodatkowo wójt,  burmistrz,  prezydent  miasta,  zarząd  powiatu  albo  zarząd województwa  będzie 

mógł,  w  imieniu  podmiotów  zatrudniających,  będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki 

samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające 

zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór ten będzie dokonywany w  porozumieniu  z  przedstawicielami  

zakładowych  organizacji  związkowych działających w danych jednostkach organizacyjnych. 

 

Podstawa prawna: art. 70 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 7 ust. 2a, ust. 4a i ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

 

Zmiany w kpc 
 

W  ustawie  z  dnia  4  lipca  2019  r.  o  zmianie  ustawy  – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw w art. 1 uchylono pkt 2 dotyczący nowego brzmienia art. 5 kpc, w którym mowa 

o udzielaniu pouczeń przez sąd. 

 

Podstawa prawna: art. 71 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 1 pkt 2 i art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

 

Zmiany w VAT 
 

Nowelizacja zakłada, że przepisów dotyczących procedury uproszczonej określonych w art. 33a ustawy 

o VAT nie stosuje się do importu towarów dokonanych przed 1 października 2020 r. 

 

Przesunięty został też termin wdrożenia JPK_V7, który scali struktury JPK_VAT i deklaracje VAT. Nowy plik 

zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców nie od 1 lipca, ale dopiero od 1 października 2020 r. 
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Podstawa prawna: art. 72 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 12, art. 28 pkt 6  ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

Zawieszenie stosowania przepisów o dematerializacji akcji w 

stosunku do spółek w upadłości 
 

Od dnia wejścia w życie ww. regulacji procedura dematerializacji akcji spółek w upadłości będzie 

zatrzymana, do dnia ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego. 

Czynności dotychczas dokonane w procedurze dematerializacji pozostaną w mocy, a spółka zyska 

dodatkowy czas na ich ukończenie. Dopiero po upływie roku od dnia prawomocnego ukończenia, 

zakończenia, umorzenia albo uchylenia postępowania upadłościowego wygaśnie moc obowiązująca 

dokumentów akcji wydanych przez spółkę w upadłości. Przez 5 lat od upływu tego terminu akcje 

papierowe zachowają moc w stosunkach wewnętrznych spółki na zasadach określonych w art. 15 ust. 2. 

 

Zawieszenie terminów w procedurze dematerializacji akcji będzie dotyczyło tych spółek w upadłości, 

które nie dokonały pierwszego wezwania do składania akcji w terminie do dnia 30 września 2020 r. 

 

Podstawa prawna: art. 73 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 20a i art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej ustawą o 

COVID-19) 
 

Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej 
 

Nowelizacja przewiduje, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma 

umiejętności  i  możliwości  techniczne  oraz  lokalowe  do  wykonywania  takiej pracy i pozwala na to 

rodzaj pracy. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub 

usług materialnych. Przy czym na pracodawcy spoczywa zapewnienie środków i materiałów potrzebnych 

do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. 

 

Dopuszcza się jednak, by pracownik przy wykonywaniu pracy zdalnej mógł używać środków pracy 

niezapewnionych przez pracodawcę, jeżeli nastąpi to z poszanowaniem i ochroną informacji poufnych i 
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innych tajemnic prawnie chronionych w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, a także 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

 

Pracodawca uzyska uprawnienie polecenia pracownikowi, by prowadził ewidencję wykonanych 

czynności. Ewidencja ta będzie mogła uwzględniać w szczególności opis tych czynności, a także datę 

oraz czas ich wykonania. W kwestii sposobu, formy i częstotliwości sporządzania ewidencji pracownik 

powinien zastosować się do wydanego w tym zakresie polecenia pracodawcy. 

 

Polecenie wykonywania pracy zdalnej będzie mogło zostać cofnięte przez pracodawcę w każdym czasie. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 1 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 3 ust. 3-8 ustawy o COVID-19 

 

Przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu  epidemii  przewiduje się 

możliwość tymczasowego przeniesienie pracownika jednostki samorządu terytorialnego do 

wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami,  w  innej  

jednostce,  w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do 3 miesięcy. W tym okresie 

pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz  nie  niższe  

od  dotychczasowego 

 

Przeniesienia pracowników podległego urzędu gminy dokonywałby wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta. Natomiast pracowników gminnych jednostek organizacyjnych kierownik takiej jednostki na 

polecenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W przypadku przeniesienia nie dojdzie do rozwiązania 

umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.  

 

Co zasady do przeniesienia pracowni ka nie będzie wymagana jego zgoda za wyjątkiem kobiety w ciąży, 

pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym 

opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu – wówczas wymagana będzie zgoda pracownika. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 2 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 3a ustawy o COVID-19 

 

Wydłużenie obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 
 

Analogicznie jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8, którzy 

podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, jak również w przypadku otwarcia tych placówek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku 

otwarcia powyżej wymienionych placówek będzie przysługiwać osobom uprawnionym z tytułu 

niemożności zapewnienia opieki przez wyżej wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia 

ich funkcjonowania w związku z epidemią COVID-19 oraz również w przypadku, gdy ubezpieczony 

podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.  
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Przepisy dotyczące prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą obowiązywały do 28 czerwca 

2020 r. Okres ten może zostać jednak wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 3 i 4 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 4 ust. 1-4, art. 4a ust. 1a-2a,  ust. 4 -7 i art. 4b ust. 1 ustawy o COVID-19 

 

Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia 
 

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej 

stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 6 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 6 ust. 4 ustawy o COVID-19 

 

Obowiązek informowania o skorzystaniu z uproszczonej procedury 

administracyjnej 
 

Zmiana obejmuje nałożenie na inwestora obowiązku informowania organu administracji 

architektoniczno – budowlanej o skorzystaniu z uproszczenia procedury inwestycyjnej przewidzianego 

w art. 12b. Ponadto w przypadku np. sieci telekomunikacyjnych czy energetycznych gdy obiekty 

wchodzące w skład tych sieci usytuowanie są zazwyczaj na terenie nieruchomości/obiekcie, który nie jest 

własnością operatora –wprowadzono dodatkowy wymóg wykazywania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 7 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 12b ustawy o COVID-19 

 

Utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa 

w warsztacie terapii zajęciowej oraz kosztów działania zakładów aktywności 

zawodowej 
 

Po  odwieszeniu  działalności  warsztatu  terapii  zajęciowej, dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  

Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w okresie trwania stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19, nie ulega obniżeniu, w sytuacji zmniejszonej liczby uczestników warsztatu biorących 

udział w zajęciach. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 10 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15b ustawy o COVID-19 

 

Zmiana czasu dziennego pobytu uczestnika w centrum integracji społecznej 
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W  związku  z  przeciwdziałaniem  COVID-19  dopuszcza  się obniżenie  lub  podwyższenie  czasu  

dziennego  pobytu  uczestnika  w  centrum integracji społecznej, z tym że tygodniowy czas tego pobytu 

nie może być krótszy niż 30 godzin. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 11 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15ca ustawy o COVID-19 

 

Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe 

z obowiązku świadczenia pracy 
 

Zwolnienie nie dotyczy młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym 2019/2020 realizują 

dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia oraz wyrazili zgodę na realizację  zajęć  

praktycznych w ramach  przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 12 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15f ust. 1a-3 ustawy o COVID-19 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie 

wystąpienia COVID-19 
 

Z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będzie się mogła zwrócić również jednostka  

organizacyjna kościoła,  związku  wyznaniowego  oraz  kościelna  osoba  prawna. 

 

W nowelizacji doprecyzowano sposób obliczania spadku obrotów gospodarczych. Dotychczas spadek 

obrotów nie mógł być liczony od dnia 1 stycznia 2020 r., teraz to będzie możliwe. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 13 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15g ust. 1, ust. 9 ustawy o COVID-19 

 

Możliwość obniżenia czasu pracy pracownika lub objęcia przestojem 

ekonomicznym 
 

Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie 

wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, 

może: 

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem, oraz 

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, 
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nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 

pracy. 

 

Przez  istotny  wzrost  obciążenia funduszu  wynagrodzeń  rozumie  się zwiększenie  ilorazu  kosztów  

wynagrodzeń  pracowników,  z  uwzględnieniem składek  na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników  

finansowanych  przez pracodawcę  i  przychodów  ze  sprzedaży  towarów  lub  usług  z  tego  samego 

miesiąca  kalendarzowego  dowolnie  wskazanego  przez  przedsiębiorcę  i przypadającego od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa 

w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego. Za miesiąc 

uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku  gdy  okres  

porównawczy  rozpoczyna  się  w  trakcie  miesiąca kalendarzowego,  to  jest  w  dniu  innym  niż  pierwszy  

dzień  danego  miesiąca kalendarzowego. 

 

Zakres regulacji doznaje znaczącego ograniczenia gdyż dotyczy ona wyłącznie pracodawców, u których 

iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników wynosi nie mniej niż 0,3. 

 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie 

do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105 % ilorazu 

z miesiąca bazowego. Niemniej stan ten nie może trwać dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawca ma również możliwość 

wcześniejszego przywrócenia czasu pracy obowiązującego przed obniżeniem lub zakończenia postoju 

ekonomicznego pracownika, który był nim objęty. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 16 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15gb ustawy o COVID-19 

 

Uprawnienie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu bez zgody pracownika 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 

COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi,   w   terminie   przez   siebie   wskazanym,   bez   

uzyskania   zgody   pracownika  i  z  pominięciem  planu  urlopów,  urlopu  wypoczynkowego 

niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni 

urlopu. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 16 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15gc ustawy o COVID-19 

 

Ograniczenie wysokości odpraw 
 

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

COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego 

wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, ograniczeniu ulega wysokość odpraw, odszkodowań lub 

innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy, do kwot 

nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to dotyczy 
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także umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, jak 

również odpłatnego pełnienia funkcji. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 16 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15gd ustawy o COVID-19 

 

Zawieszenie stosowania przepisów dotyczących zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku  obrotów  gospodarczych,  o którym  mowa  

w  art.  15g  ust.  9 ustawy o COVID-19,  lub  istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o 

którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy o COVID-19, pracodawca może zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia  lub  funkcjonowania  zakładowego  funduszu  świadczeń socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych. 

 

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, zawieszenie tych obowiązków 

następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 16 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15ge ustawy o COVID-19 

 

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji 
 

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

COVID-19,  strony  umowy  o  zakazie  konkurencji obowiązującym po ustaniu: 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej,  

3) umowy zlecenia,  

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,  

5) umowy o dzieło 

– na  rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z 

zachowaniem terminu 7 dni. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 12 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15gf ustawy o COVID-19 

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub 

obniżonym wymiarem czasu pracy 
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Podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 nie 

zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 

81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń  

Społecznych, obowiązującego  na  dzień  złożenia  wniosku. Dofinansowanie nie będzie jednak 

przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia, było wyższe niż 

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 

 

Podstawa prawna: art. 77pkt 12 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15gg ustawy o COVID-19 

 

Przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego 
  

Nowelizacja przewiduje przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 

2020 na dzień 31 stycznia 2021 r.  

 

W stosunku do podmiotów, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w związku z 

epidemią COVID-19, należna za 2020 r. opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej 

będzie podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia 

epidemicznego albo stan epidemii. Ponadto w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych 

w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres co najmniej 3 miesięcy organ nie będzie pobierał od 

przedsiębiorcy, którego kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, 

należności z tego tytułu za okres trzech kolejnych miesięcy po dokonaniu stosownego zgłoszenia. 

 

Analogiczne uprawnienia będą mogły zostać przyznane także przedsiębiorcom będącym użytkownikami 

wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości należących do zasobu 

jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez właściwą radę 

gminy, radę powiatu lub sejmik województwa. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 17 i 18 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15j, art. 15ja-15je ustawy o COVID-19 

 

Przedłużenie o 6 miesięcy ważności zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  
 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
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miejscem sprzedaży wydane na podstawie art. 18 ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  

wychowaniu  w  trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których ważność upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez 

dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego  terminu  ważności  zezwolenia,  pod  

warunkiem  wniesienia proporcjonalnej  opłaty za  wydanie  zezwolenia  przed  upływem  pierwotnego 

terminu ważności zezwolenia 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 19 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15qa ustawy o COVID-19 

Przepis art. 15qa ustawy o COVID-19 stosuje się do zezwoleń, których ważność upływa po dniu wejścia 

w życie o dopłatach do kredytów bankowych. Opłaty, o których mowa w art. 15qa ustawy zmienianej w 

art. 77 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych, wniesione do dnia 30 kwietnia 2020 r. uważa się za 

wniesione w terminie. 

Podstawa prawna: art. 92 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

 

Obligatoryjna zmiana postanowień umowy o udzielenie zamówień publicznych 
 

Nowelizacja przewiduje odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy o udzielenie zamówień 

publicznych na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane 

z epidemią COVID-19 wskazane przez wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

Fakultatywność dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zachowana w 

przypadkach stwierdzenia przez zamawiającego, że okoliczności wskazane przez wykonawcę mogą mieć 

wpływ na należyte wykonanie umowy. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 20 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o COVID-19 

 

Wyłączenie możliwości dokonywania przez zamawiających potrąceń kar 

umownych 
 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i 

przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić 

kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z  

wynagrodzenia  wykonawcy  lub  z  innych  jego  wierzytelności,  a  także  nie  może  dochodzić  

zaspokojenia  z  zabezpieczenia należytego  wykonania  tej  umowy,  o  ile  zdarzenie,  w  związku  z  

którym zastrzeżono  tę  karę,  nastąpiło  w  okresie  ogłoszenia  stanu  zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. Istota projektowanego rozwiązania sprowadza się do czasowego ograniczenia 

uprawnień zamawiających w zakresie dopuszczalności dokonywania potrąceń oraz zaspokajania się z 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy.  

 

Jednocześnie w  okresie  ogłoszenia  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu epidemii w związku 

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał  jako  ostatni,  bieg  terminu  

przedawnienia  roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, oraz terminu ważności 

zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy  nie  rozpoczyna  się,  a  rozpoczęty  ulega zawieszeniu.  

Upływ  tych terminów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze 
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stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 21 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15r¹ ustawy o COVID-19 

 

Możliwość modyfikacji umów offsetowych 
 

Ustawa rozszerza uregulowania dotyczące umów offsetowych zawartych na podstawie wyżej 

wspomnianej nowej ustawy offsetowej z dnia 26 czerwca 2014 r. na umowy zawarte przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki na podstawie starej ustawy offsetowej z dnia 10 września 1999 r. 

Podmioty zaangażowane w realizację umów offsetowych mają możliwość modyfikacji, w uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, sposobu i terminu realizacji tych umów w przypadku 

wystąpienia trudności w realizacji umów spowodowanych epidemią COVID-19. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 22 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15ra ustawy o COVID-19 

 

Zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o 

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych 
 

Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej 

wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Zamawiający 

może jednak żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

 

Ustawa przewiduje również, że zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  lub  udziela  zaliczki  na  poczet  wykonania zamówienia, 

w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Dodatkowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono się w wysokości nieprzekraczającej  

5%  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  albo  maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. Można  będzie ustalić  zabezpieczenie w wysokości większej niż 

5% ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  albo  maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy jednak nie większej jednak niż 10% ww. ceny całkowitej, jeżeli 

jest to uzasadnione przedmiotem  zamówienia  lub  wystąpieniem  ryzyka  związanego  z  realizacją 

zamówienia,  co  zamawiający  opisał  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 24 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15va i art. 15vb ustawy o COVID-19 

 

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek ZUS 
 

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek ZUS może być złożony wyłącznie 

w formie  dokumentu  elektronicznego  za  pomocą  profilu  informacyjnego utworzonego  w  systemie  

teleinformatycznym  udostępnionym  przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  w  formie  dokumentu  

elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym,   podpisem   zaufanym,   
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podpisem   osobistym  albo  wykorzystując  sposób  potwierdzania  pochodzenia  oraz integralności  

danych  udostępniony  bezpłatnie  przez  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 26 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zb ust. 2 ustawy o COVID-19 

 

Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy 
 

W ustawie wskazano jak należy rozumieć spadek obrotów gospodarczych określonych w art. 15zf ust. 2 

ustawy o COVID-19. Przez  spadek  obrotów  gospodarczych rozumie  się  również  zwiększenie  ilorazu  

kosztów  wynagrodzeń pracowników,  z  uwzględnieniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne 

pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów  lub  usług  z  tego  

samego  miesiąca  kalendarzowego  dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 

dnia 1 marca 2020 r. do  dnia  poprzedzającego  dzień  podjęcia  przez  pracodawcę  decyzji  o 

ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia, nie 

mniej niż o 5% w  porównaniu  do  takiego  ilorazu  z  miesiąca  poprzedzającego, za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 

miesiąca kalendarzowego. 

 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 

ustawy o VOVID-19, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia. 

 

Przepisu nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników,  z  uwzględnieniem  składek  

na  ubezpieczenia  społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze 

sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu 

wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 28 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zf ust. 2 – 2c ustawy o COVID-19 

 

Wydłużenie okresu stosowania dopłat w ramach programu "Rodzina na swoim” 
 

Ustawa dookreśla, że okres zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych, na wniosek 

kredytobiorcy zgłoszony w okresie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie jest 

wliczany do okresu stosowania dopłat. 

 

W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego odsetki mogą 

podlegać kapitalizacji. 

 

W okresie zawieszenia spłaty rat kapitałowych, która nastąpiła na  wniosek  kredytobiorcy  złożony  w  

związku  z  wystąpieniem  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do odsetek spłacanych 
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w okresie tej karencji stosuje się dopłaty, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 29 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zg ust. 1-3 ustawy o COVID-19 

 

Zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo  stanu  epidemii,  na  wniosek  

kredytobiorcy spłacającego kredyty na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa 

w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,  bank zawiesza spłatę kredytu mieszkaniowego na czas nie 

dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa 

domowego tego kredytobiorcy. Zawieszenie  spłaty  kredytu nie ma wpływu na możliwość skorzystania 

z uprawnień wynikających z tej ustawy, takich jak np. umorzenie pozostałej części zadłużenia po okresie 

20-letniej systematycznej spłaty kredytu. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 30 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zga ustawy o COVID-19 

 

Złagodzenie wymogów gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego 
 

W 2020 r. jednostka samorządu terytorialnego, planując zmianę budżetu, będzie mogła przekroczyć 

relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, o kwotę planowanego ubytku w 

dochodach będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Analogiczne przekroczenie zostało 

dopuszczone na koniec roku budżetu po wykonaniu sprawozdania budżetowego przez jednostkę. W 

tym zakresie przepisy jasno definiują pojęcie ubytku dochodów, uznając za niezmniejszenie dochodów 

obliczone jako różnica między dochodami podatkowymi jednostki powiększonymi o opłatę 

uzdrowiskową i miejscową planowanymi w, dokonywanej w związku epidemią COVID-19, zmianie 

budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za I 

kwartał 2020 r. Na  koniec  roku  budżetowego  2020  łączna  kwota  długu jednostki  samorządu  

terytorialnego  nie  może  przekroczyć  80%  wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 

budżetowym. 

 

Wprowadzono rozwiązanie umożliwiające w 2020 r. wcześniejsze przekazywanie jednostkom samorządu 

terytorialnego rat subwencji ogólnej przewidzianych w ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Wprowadzono także możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa 

dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (tzw. janosikowe). Raty 

wpłat przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r. gminy będą mogły zapłacić w drugim półroczu 2020 r. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 31 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zoa-15zoe ustawy o COVID-19 
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Zmiany dotyczące świadczenia postojowego 
 

Świadczeniem postojowym zostały objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące 

umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług bez względu na to czy podlegają 

ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 32 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zq ustawy o COVID-19 

 

Elektroniczna forma wniosku o przyznanie świadczenia postojowego 
 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego może zostać złożony wyłącznie w formie  

dokumentu  elektronicznego  za  pomocą  profilu  informacyjnego utworzonego  w  systemie  

teleinformatycznym  udostępnionym  przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu 

elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym,   podpisem   zaufanym,   

podpisem   osobistym  albo  wykorzystując  sposób  potwierdzania  pochodzenia  oraz integralności  

danych  udostępniony  bezpłatnie  przez  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych w systemie 

teleinformatycznym. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 33 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zs ust. 6 ustawy o COVID-19 

 

Wyeliminowanie zbędnych obciążeń biurokratycznych dotyczących 

dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników 
 

Nowelizacja wyeliminowała konieczności comiesięcznego przedkładania oświadczenia i zestawienia 

wynagrodzeń pracowników i dokonywanie wypłat dofinansowania na podstawie już raz złożonego wraz 

z wnioskiem zestawienia. Jednocześnie w celu zapewnienia aktualności danych, na podstawie których 

wypłacane są poszczególne transze, przedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformowanie o zmianie 

danych zarówno w kwestii zatrudnienia, jak i zmian dotyczących kosztów wynagrodzenia. Jednocześnie, 

jeśli zmiana danych będzie miała wpływ na wysokość przyznawanych środków (np. uległo zmniejszeniu 

wynagrodzenie), to urząd pracy uzyska prawo do korekty i dostosowania wysokości transzy do nowych 

okoliczności i danych. 

 

Dodatkowo ustalono, że dowolnie wskazane 2 kolejne miesiące kalendarzowe brane pod uwagę przy 

ustalaniu spadku obrotów gospodarczych muszą przypadać w okresie po 31 grudnia 2019 r. (dotychczas 

był to 1 stycznia 2020 r.). 

 

Dofinansowanie to nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji 

prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na 

ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 37 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 
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Zmienione przepisy: art. 15zzb ustawy o COVID-19 

 

Zmiana w zakresie przepisów dotyczących dofinansowania kosztów 

prowadzenia działalności przez samozatrudnionych 
 

Ustawa zakłada, że dowolnie wskazane 2 kolejne miesiące kalendarzowe brane pod uwagę przy ustalaniu 

spadku obrotów gospodarczych muszą przypadać w okresie po 31 grudnia 2019 r. (dotychczas był to 1 

stycznia 2020 r.). 

 

Dofinansowanie to nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji 

prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na 

ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 38 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzc ustawy o COVID-19 

 

Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez konieczności składania 

wniosku 

 
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie  

prowadził  działalność  gospodarczą  przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani  administracyjnej. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 39 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzd ustawy o COVID-19 

 

Pożyczka dla organizacji pozarządowej 
 

Starosta może,  na  podstawie  umowy,  udzielić  ze  środków  Funduszu  Pracy jednorazowo pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji 

pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  

publicznego  i  o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które 

prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

Wniosek o pożyczkę składa  do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie  może  przekroczyć  10%  

przychodów  w  poprzednim  roku  bilansowym.  Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, 

który składa wniosek o pożyczkę, nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę podmiot w 

formie oświadczenia przedstawia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku 

bilansowym. 

 

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z 

mailto:contact@ecdpgroup.com


 
 

 
 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. 

  ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Zielony Most 8,  31-351 Kraków 

tel.: + 48 12 622 86 00 | contact@ecdpgroup.com 

Wwww. 

odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

 

Na wniosek podmiotu, któremu udzielono pożyczki ulega ona umorzeniu wraz z odsetkami, pod 

warunkiem, że podmiot ten prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają również egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 40 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzda ustawy o COVID-19 

 

Wyeliminowanie zbędnych obciążeń biurokratycznych dotyczących 

dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez 

organizacje pozarządowe 
 

Nowelizacja wyeliminowała konieczności comiesięcznego przedkładania oświadczenia i zestawienia 

wynagrodzeń pracowników i dokonywanie wypłat dofinansowania na podstawie już raz złożonego wraz 

z wnioskiem zestawienia. Jednocześnie w celu zapewnienia aktualności danych, na podstawie których 

wypłacane są poszczególne transze, organizacja pozarządowej będzie miała obowiązek poinformowanie 

o zmianie danych zarówno w kwestii zatrudnienia, jak i zmian dotyczących kosztów wynagrodzenia. 

Jednocześnie, jeśli zmiana danych będzie miała wpływ na wysokość przyznawanych środków (np. uległo 

zmniejszeniu wynagrodzenie), to urząd pracy uzyska prawo do korekty i dostosowania wysokości transzy 

do nowych okoliczności i danych. 

 

Dodatkowo ustalono, że dowolnie wskazane 2 kolejne miesiące kalendarzowe brane pod uwagę przy 

ustalaniu spadku obrotów z działalności statutowej muszą przypadać w okresie po 31 grudnia 2019 r. 

(dotychczas był to 1 stycznia 2020 r.). 

 

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej 

na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia 

społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 41 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zze ustawy o COVID-19 

 

Dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń  pracowników jednostki 

organizacyjnej kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelnej osoby prawnej 
 

Starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać jednostce organizacyjnej kościoła, 

związku wyznaniowego oraz kościelnej osobie prawnej,  dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń  

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie 

obejmuje  również koszt wynagrodzeń  osób  zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę nakładczą 

lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące 
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zlecenia. 

 

Dofinasowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca 

złożenia wniosku w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń   

poszczególnych   pracowników   objętych   wnioskiem   o dofinansowanie wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych  wynagrodzeń,  jednak  nie  więcej  niż  70%  kwoty  

minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od pracodawcy, 

w odniesieniu do każdego pracownika. 

 

Dofinansowanie  jest wypłacane w okresach miesięcznych,  po złożeniu  oświadczenia  o  zatrudnianiu  

w  danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych 

pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na 

ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowywanie jest wypłacane. 

 

Jednostka organizacyjna kościoła, związku wyznaniowego lub kościelna osoba prawna jest obowiązana 

do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez  okres,  na  który  zostało  przyznane 

dofinansowanie. 

 

Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 43 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zze² ustawy o COVID-19 

 

Zlecanie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 
 

Ustawa stanowi, że  tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 ustawy 

z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych,  sposób  jej  rozliczania  oraz sposób kontroli 

wykonywania zleconego zadania określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, mając na względzie  zapewnienie  jawności  postępowania  o  

udzielenie  dotacji  i  jej rozliczenia. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 44 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzm ustawy o COVID-19 

 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK w związku ze skutkami COVID-19 
 

Nowelizacja umożliwia udzielenie przez  Bank   Gospodarstwa   Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty 

kredytów lub innych zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. –   Prawo przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowe. 

Poręczenie lub gwarancja mogą obejmować nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub 

innego zobowiązania, objętych poręczeniem lub gwarancją. 

 

Dotychczas poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez  Bank   Gospodarstwa   Krajowego nie były 
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objęte inne zobowiązania przedsiębiorców oraz nie mogli z nich korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz mali 

przedsiębiorcy. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 46 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzd ustawy o COVID-19 

 

Zwiększenie udziału powiatów we wpływach z tytułu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa 
 

Nowelizacja wprowadza zwiększenie do 50% udziału we wpływach osiąganych z tytułu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez 

powiaty i miasta na prawach powiatów w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Przepis ten ma zastosowanie również do wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w 

odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 47 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzga ustawy o COVID-19 

 

Pomoc publiczna udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą 
 

Wsparcie i ulgi, o których mowa w art. 15ja, art. 15jb, art. 15jd oraz art. 15zzze–15zzzg,  w  przypadku  

udzielenia  ich  podmiotowi  prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, 

mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji 

– Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 48 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzh ustawy o COVID-19 

 

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 

Zmiany obejmują: 

1) zwolnienie z opłat części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co 

pozwoli na sprawniejszą realizację prac geodezyjnych i  ułatwienie realizacji procesu 

inwestycyjnego w warunkach epidemii; 

2) wprowadzenie jako terminu na zgłoszenie prac 10 dni roboczych; 

3) wyeliminowanie konieczności zgłaszania tyczenia obiektów budowlanych; 

4) możliwość klauzulowania materiałów bezpośrednio przez wykonawcę prac geodezyjnych po 

pozytywnej weryfikacji operatu. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 49 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

mailto:contact@ecdpgroup.com


 
 

 
 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. 

  ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Zielony Most 8,  31-351 Kraków 

tel.: + 48 12 622 86 00 | contact@ecdpgroup.com 

Wwww. 

Zmienione przepisy: art. 15zzzia ustawy o COVID-19 

 

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną 
 

Dodatek mieszkaniowy  może  zostać  przyznany  z  mocą  wsteczną  w  przypadku  wniosku  o  

przyznanie  dodatku  mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych  z  powodu  COVID-

19. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 49 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzib ustawy o COVID-19 

 

Obowiązek utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska 
 

Koszty utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska będą finansowane ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na wniosek zarządzającego lotniskiem. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 50 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzzb ustawy o COVID-19 

 

Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej 
 

Regulacja pozwalająca na zmniejszenie zatrudnienia oraz możliwość wprowadzenia ograniczeń 

skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy 

nawiązania stosunku pracy – obowiązująca wobec osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach 

obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i 

nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub 

wojewodę – została rozciągnięta na osoby zatrudnione w pozostałych jednostkach sektora finansów 

publicznych. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 52 i 53 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzzzo i art. 15zzzzzp ustawy o COVID-19 

 

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycie rzeczy lub praw 

majątkowych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020  r.  zwolnione jest  od  podatku  od  

spadków  i  darowizn  nabycie  w  drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych, o których mowa: 

1) w art. 52n ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do wykazu, o  którym  

mowa  w  art. 7, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
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b) przez  osoby  fizyczne  prowadzące  domy  dla  matek  z  małoletnimi dziećmi  i  kobiet  

w  ciąży,  noclegownie,  schroniska  dla  osób bezdomnych  w  tym  z  usługami  

opiekuńczymi,  ośrodki  wsparcia, rodzinne domy  pomocy  oraz  domy  pomocy  

społecznej,  o  których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

na cele związane z prowadzeniem tych placówek; 

2) w art. 52x ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od   osób   fizycznych   

–przez  osoby  fizyczne  prowadzące  placówki oświatowe, o których mowa w art. 52x ust. 2 tej 

ustawy, na cele związane z prowadzeniem tych placówek. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 54 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 15zzzzzza ustawy o COVID-19 

 

Zasady skorzystania z wakacji kredytowych 
 

Na   wniosek   kredytobiorcy,   kredytodawca   zawiesza   wykonanie: 

1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, albo 

2) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie  

hipotecznym  oraz  o  nadzorze  nad  pośrednikami  kredytu hipotecznego i agentami, albo   

3) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli 

kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 

 

Zawieszenie wykonania umowy przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę 

lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną umowy jest więcej niż jeden 

kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub 

innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich. Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej 

umowy z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z 

tych umów. 

 

Aby skorzystać z zawieszenia wykonania umowy kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania 

umowy na trwałym nośniku. W terminie 14 dni od doręczenia mu wniosku kredytodawca zobowiązany 

jest przekazać kredytobiorcy, również na trwałym nośniku, potwierdzenie jego otrzymania oraz 

poinformować o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. 

 

Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące. Okres ten nie jest traktowany jako 

okres kredytowania, dlatego okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, 

ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia wykonywania umowy. 

W  okresie  zawieszenia  wykonywania  umowy  kredytobiorca  nie  jest  zobowiązany do dokonywania 

płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.  

 

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż 

wskazane w potwierdzeniu. 
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Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania.  Okres  

kredytowania  oraz  wszystkie  terminy  przewidziane  w  umowie ulegają przedłużeniu o okres 

zawieszenia wykonywania umowy. 

 

Zawieszenie wykonania umowy ma zastosowanie do umów, zawartych  przed  dniem  13  marca  2020  r.,  

jeżeli  termin zakończenia  okresu  kredytowania  określony  w  tych  umowach  przypada  po upływie 6 

miesięcy od tej daty. 

 

Jeżeli kredytodawca na wniosek  kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów na 

warunkach  umownych,  termin  tego  zawieszenia  ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia 

kredytodawcy wniosku. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 57 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31fa–31fc ustawy o COVID-19 

 

Zawieszenie biegu terminów związanych ze schematami podatkowymi 
 

W przypadku schematu podatkowego terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a ustawy – 

Ordynacja podatkowa, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego 

transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 60 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31y ust. 1 ustawy o COVID-19 

 

Wydłużenie stosowania certyfikatu rezydencji 
 

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego 

okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten 

certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. 

 

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby 

podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje 

wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do 

zgodności ze stanem faktycznym. 

 

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, określony w przepisach ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od 

podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego 

podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. 
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Podstawa prawna: art. 77 pkt 61 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31ya ustawy o COVID-19 

 

Przedłużenie terminu do złożenia informacji i oświadczenia o cenach 

transferowych 
 

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedłuża się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 

stycznia 2021 r. 

 

Również termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o 

którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża 

się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 

stycznia 2021 r. 

 

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej 

dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 62 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31z ustawy o COVID-19 

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek w formie elektronicznej 
 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo 

wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 65 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 
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Zmienione przepisy: art. 31zp ustawy o COVID-19 

 

Uznanie płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

za niezalegającego w ich opłacaniu 
 

Płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego 

wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za 

okres wskazany w tym wniosku. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 66 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31zr ustawy o COVID-19 

 

Złożenie wniosku do ZUS o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę 
 

Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę może być złożony wyłącznie w formie 

dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 68 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31zy10 ustawy o COVID-19 

 

Zwolnienie przez radę gminy z opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
 

Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z 

opłaty, rada gminy, w uchwale może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. 

Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Ww. regulacja nie ma zastosowania do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 71 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31zzca ustawy o COVID-19 

 

Świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej 

przez banki 
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
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COVID-19 oraz przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia tych stanów banki mogą 

świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o 

usługach zaufania, również w przypadku braku wskazania tych czynności w statucie banku. 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 72 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31zzg ustawy o COVID-19 

 

Zwrot należności z tytułu składek opłaconych przez duchownych 
 

W przypadku zwolnienia z obowiązku płacenia składek duchownych, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy 

należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach 

określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Podstawa prawna: art. 77 pkt 73 ustawy o dopłatach do kredytów bankowych 

Zmienione przepisy: art. 31zo ustawy o COVID-19 
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GŁÓWNE BIURA W POLSCE: 

Warszawa | Kraków | Katowice | Wrocław 

Gdańsk | Szczecin | Łódź  

+48 22 202 69 50 (Warszawa) 

contact@ecdpgroup.com 

www.ecdpgroup.com 

Obserwuj nas: 
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