PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”
zawarte w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku1, Dz.U. 2020, poz. 5682
PODATKI,
SKŁADKI NA ZUS
I INNE DANINY
PUBLICZNOPRAWNE,
SPRAWOZDAWCZOŚĆ,
POSTĘPOWANIA
Art. 15j. Opłatę roczną
z tytułu użytkowania
wieczystego, o której
mowa w art. 71 ust. 1
ustawy
z dnia
21
sierpnia 1997 r. o
gospodarce
nieruchomościami (Dz.
1

PRAWO PRACY

Art. 12a. 1. W przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii,
od
dnia
ogłoszenia danego stanu,
zawiesza się wykonywanie

DZIAŁALNOŚĆ
HANDLOWA,
SPÓŁKI,
ZOBOWIĄZANIA UMOWNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DZIAŁALNOŚĆ
TURYSTYCZNA

Art. 15i. 1. W związku z
wystąpieniem COVID-19 w
okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w okresie 30
dni następujących po ich
odwołaniu zakaz, o którym

Art. 15r. 1. Strony
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego,
w
rozumieniu ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
–
Prawo
zamówień
publicznych (Dz. U. z

Art. 13 1. W przypadku,
gdy podróżny odstąpi od
umowy
w
trybie
określonym w art. 47
ust. 4 ustawy z dnia 24
listopada 2017 r. o
imprezach
turystycznych
i

1) art. 31 wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r., 2) art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 3)
art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 406(5) § 5-7 wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.; z tym że: a) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 - z
mocą od dnia 9 grudnia 2019 r., b) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb - z mocą od dnia 7 lutego 2020 r., c) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x - z mocą
od dnia 1 marca 2020 r., d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e,
art. 31f, art. 31j, art. 31m, art. 31za i art. 31zm - z mocą od dnia 8 marca2020 r., e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f - z mocą od dnia 12 marca 2020 r., f) art.
1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k - z mocą od dnia 13 marca 2020 r., g) art. 89 - z mocą od dnia 15 marca 2020 r., h) art. 1 pkt 3 lit. a-c oraz art. 66 - z mocą od dnia
26 marca 2020 r.
2 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

U. z 2020 r. poz. 65, 284
i 471)3 za rok 2020 wnosi
się w terminie do dnia 30
czerwca 2020 r.
Termin ten może zostać
przedłużony
rozporządzeniem Rady
Ministrów.

obowiązków wynikających mowa w art. 5 ustawy
z
z przepisów:
dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w
1)
art. 229 § 2 zdanie
niedziele i święta oraz w
pierwsze, § 4a w zakresie
niektóre inne dni (Dz. U. z
badań okresowych i § 5
2019 r.
poz. 466), nie
ustawy z dnia 26 czerwca
obowiązuje w niedziele w
1974 r. – Kodeks pracy
zakresie
wykonywania
(Dz. U. 2019 r. poz. 1040,
czynności związanych z
1043 i 1495);
handlem, polegających na
2)
art. 39j i art. 39k rozładowywaniu,
ustawy z dnia 6 września przyjmowaniu i ekspozycji
2001 r. o transporcie towarów
pierwszej
drogowym (Dz. U. z 2019 potrzeby oraz powierzania
r. poz. 2140);
pracownikowi
lub
za3)
art. 22b ust. 7 trudnionemu wykonywania
ustawy z dnia 28 marca takich czynności.
2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 710, 730, 1214,
1979 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 284, 400 i 462) w

3

2019 r.
poz. 1843),
niezwłocznie,
wzajemnie
informują
się
o
wpływie
okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID19
na
należyte
wykonanie tej umowy, o
ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić.

Strony
umowy
potwierdzają
ten
wpływ dołączając do
informacji,
o której
mowa
w
zdaniu
pierwszym,
oświadczenia
lub
2. Zwolnienie z zakazu, o dokumenty, które mogą
którym mowa w ust. 1, nie dotyczyć
w
obowiązuje w niedziele, w szczególności:
które przypada święto.
1)
nieobecności
pracowników lub osób

powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 548)4 lub
organizator
turystyki
rozwiąże
umowę
o
udział
w
imprezie
turystycznej w trybie
określonym w art. 47
ust. 5 pkt 2 tej ustawy5,
które to odstąpienie od
umowy lub rozwiązanie
umowy pozostaje w
bezpośrednim związku z
wybuchem
epidemii
wirusa
SARS-CoV-2,
przedsiębiorcy
turystycznemu
przysługuje zwrot wpłat
przekazanych
na
Turystyczny
Fundusz
Gwarancyjny, o którym
mowa w ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o

art. 71 ust. 1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.
art. 47 ust. 4: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w
przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na
realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej,
bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
5
art. 47 ust. 5 pkt 2): Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu
imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: organizator turysty ki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z
powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej.
4

zakresie
wykonywania
okresowych
badań
lekarskich
i
badań
psychologicznych.
2.
Po
odwołaniu
stanu
zagrożenia
epidemicznego,
w
przypadku
gdy
nie
zostanie ogłoszony stan
epidemii
albo
po
odwołaniu stanu epidemii,
pracodawca i pracownik
są
obowiązani
niezwłocznie
podjąć
wykonywanie
zawieszonych
obowiązków, o których
mowa w ust. 1, i wykonać
je w okresie nie dłuższym
niż 60 dni od dnia
odwołania danego stanu.
3.
W przypadku braku
dostępności do lekarza
uprawnionego
do
przeprowadzenia badania
wstępnego
lub
kontrolnego,
badanie
takie może przeprowadzić

świadczących pracę za
wynagrodzeniem
na
innej podstawie niż
stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć
w
realizacji zamówienia;

ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2214).

2.
Przedsiębiorca
turystyczny w przypadku,
o którym mowa w ust. 1,
może
wystąpić
do
Ubezpieczeniowego
Funduszu
Gwarancyjnego, o którym
mowa w ustawie z dnia 22
maja
2003
r.
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych,
o
zwrot wpłaty, nie później
niż w terminie 60 dni od
3)
poleceń
dnia
odstąpienia
od
wydanych
przez umowy lub rozwiązania
wojewodów lub decyzji umowy, o których mowa
wydanych
przez w ust. 1.
Prezesa Rady Ministrów
2)
decyzji wydanych
przez
Głównego
Inspektora Sanitarnego
lub działającego z jego
upoważnienia
państwowego
wojewódzkiego
inspektora sanitarnego,
w
związku
z
przeciwdziałaniem
COVID-19,
nakładających
na
wykonawcę obowiązek
podjęcia
określonych
czynności
zapobiegawczych
lub
kontrolnych;

i wydać odpowiednie
orzeczenie lekarskie inny
lekarz.
Orzeczenie
lekarskie wydane przez
innego lekarza traci moc
po upływie 30 dni od dnia
odwołania
stanu
zagrożenia
epidemicznego,
w
przypadku
gdy
nie
zostanie ogłoszony stan
epidemii, albo od dnia
odwołania stanu epidemii.
Lekarz
ten
może
przeprowadzić badanie i
wydać
orzeczenie
lekarskie
w
trybie
określonym w art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o wykonywaniu
zawodu lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 514 i 567). Do
orzeczenia
lekarskiego
stosuje się odpowiednio
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. z
2019 r. poz. 408, 730,
1590 i 1905). Orzeczenie

związanych
z
przeciwdziałaniem
COVID-19, o których
mowa w art. 11 ust. 1 i
2;
4)
wstrzymania
dostaw
produktów,
komponentów produktu
lub
materiałów,
trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w
realizacji
usług
transportowych;
5)
okoliczności,
o
których mowa w pkt 1–4,
w zakresie w jakim
dotyczą
one
podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy,
o której mowa w ust. 1,
może
żądać
przedstawienia
dodatkowych oświadczeń
lub
dokumentów
potwierdzających wpływ
okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19

3.
We
wniosku
do
Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego
o zwrot wpłat należy
wykazać kwotę mającą
podlegać zwrotowi. Do
wniosku
dołącza
się
dokumenty
potwierdzające
odstąpienie od umowy lub
jej rozwiązanie, o których
mowa w ust. 1, wraz z
oświadczeniem
organizatora
turystyki
dotyczącym
daty,
w
których to oświadczenie
lub rozwiązanie stało się
skuteczne oraz deklarację
wraz z wykazem umów, z
których wynikają składki
podlegające zwrotowi w
przypadku, o którym
mowa w ust. 1.

lekarskie wydane przez
innego lekarza włącza się
do
akt
osobowych
pracownika.”

na należyte wykonanie
tej umowy.
3. Strona umowy, o której
mowa w ust. 1, na
podstawie otrzymanych
oświadczeń
lub
dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i 2, w
terminie 14 dni od dnia
ich
otrzymania,
przekazuje
drugiej
stronie swoje stanowisko,
wraz
z
uzasadnieniem, odnośnie
do wpływu okoliczności, o
których mowa w ust. 1, na
należyte jej wykonanie.
Jeżeli strona umowy
otrzymała
kolejne
oświadczenia
lub
dokumenty,
termin
liczony jest od dnia ich
otrzymania.
4.
Zamawiający,
po
stwierdzeniu,
że
okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1,

mogą
wpłynąć
lub
wpływają na należyte
wykonanie umowy, o
której mowa w ust. 1,
może w uzgodnieniu z
wykonawcą
dokonać
zmiany umowy, o której
mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, w
szczególności przez:
1)
zmianę
terminu
wykonania umowy lub jej
części,
lub
czasowe
zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2)
zmianę
wykonywania
usług
lub
budowlanych,

sposobu
dostaw,
robót

3)
zmianę
zakresu
świadczenia wykonawcy i
odpowiadającą
jej
zmianę
wynagrodzenia
wykonawcy
–
o
ile
wzrost
wynagrodzenia
spowodowany
każdą
kolejną
zmianą
nie

przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
5.
Jeżeli umowa w
sprawie
zamówienia
publicznego
zawiera
postanowienia
korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż
wynikałoby to z ust. 4, do
zmiany umowy stosuje się
te
postanowienia,
z
zastrzeżeniem,
że
okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1,
nie
mogą
stanowić
samodzielnej podstawy
do wykonania umownego
prawa odstąpienia od
umowy.
6. Jeżeli umowa w
sprawie
zamówienia
publicznego
zawiera
postanowienia dotyczące
kar umownych lub odszkodowań
z
tytułu
odpowiedzialności za jej
niewykonanie
lub

nienależyte wykonanie z
powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy,
o której mowa w ust. 1, w
stanowisku, o którym
mowa
w
ust.
3,
przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19
na
należyte
jej
wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19,
na zasadność ustalenia i
dochodzenia tych kar lub
odszkodowań, lub ich
wysokość.
7.
Wykonawca
i
podwykonawca,
po
stwierdzeniu,
że
okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19,
mogą
wpłynąć
lub
wpływają na należyte
wykonanie łączącej ich
umowy,
która
jest
związana z wykonaniem
zamówienia publicznego
lub
jego
części,
uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy, w

szczególności
mogą
zmienić
termin
wykonania umowy lub jej
części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub
jej części, zmienić sposób
wykonywania umowy lub
zmienić
zakres
wzajemnych świadczeń.
8.
W
przypadku
dokonania
zmiany
umowy, o której mowa w
ust. 1, jeżeli zmiana ta
obejmuje
część
zamówienia powierzoną
do
wykonania
podwykonawcy,
wykonawca
i
podwykonawca
uzgadniają odpowiednią
zmianę
łączącej
ich
umowy,
w
sposób
zapewniający, że warunki
wykonania tej umowy
przez podwykonawcę nie
będą mniej korzystne niż
warunki
wykonania
umowy, o której mowa w
ust.
1,
zmienionej
zgodnie z ust. 4.

9. Przepisy ust. 7 i 8
stosuje się do umowy
zawartej
między
podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
Art. 15p. Rada gminy
może wprowadzić, w
drodze uchwały, za
część
roku
2020,
zwolnienia z podatku od
nieruchomości:
gruntów, budynków i
budowli związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
wskazanym
grupom
przedsiębiorców,
których
płynność
finansowa
uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem
7

„Art. 15a. 1. W związku z
przeciwdziałaniem COVID19, pracodawca będący
zakładem
aktywności
zawodowej może ubiegać
się
o
rekompensatę
wypłaconego
wynagrodzenia
pracownikom
niepełnosprawnym,
o
których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o
1)
rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz.

Art. 15l. 1. W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu
epidemii,
od
przedsiębiorców
w
rozumieniu art. 4 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców
wstrzymuje
się
pobieranie:
wynagrodzeń
dla
organizacji zbiorowego
zarządzania
prawami
autorskimi lub prawami
pokrewnymi

Art. 15zzl. 1. W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu epidemii oraz w
terminie
30
dni
następujących po ich
odwołaniu
organ
administracji publicznej
zlecający
realizację
zadania
publicznego
organizacjom
pozarządowym, o których
mowa w art. 3 ust. 2
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003 r. o
działalności
pożytku

Art. 15k. 1. Odstąpienie
od
umowy w trybie
określonym w art. 47 ust.
4 ustawy z dnia 24
listopada 2017 r.
o
imprezach turystycznych i
powiązanych
usługach
7
turystycznych
lub
rozwiązanie
przez
organizatora
turystyki
umowy o udział w
imprezie turystycznej w
trybie określonym w art.
47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy,
które to odstąpienie od
umowy lub rozwiązanie
umowy pozostaje w

art. 47 ust. 4: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w
przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na
realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej,
bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
art. 47 ust. 5 pkt 2): Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy
turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: organizator turysty ki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej.

negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych
powodu COVID-19.

z

Art. 15q. Rada gminy
może przedłużyć, w
drodze
uchwały,
wskazanym
grupom
przedsiębiorców,
których
płynność
finansowa
uległa
pogorszeniu w związku
z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych
z
powodu
COVID-19,
terminy płatności rat
podatku
od
nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i
czerwcu 2020 r., nie
dłużej niż do dnia 30
września 2020 r.
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U. z 2020 r. poz. 426),
pokrywanego ze środków
pochodzących
z
działalności wytwórczej
lub usługowej zakładu
aktywności
zawodowej
lub innych źródeł, w
części proporcjonalnej do
występującej w danym
miesiącu
liczby
dni
przestoju w działalności
zakładu
aktywności
zawodowej
lub
zmniejszenia przychodu z
tej działalności.
2)

wynikających z umowy,
której przedmiotem jest
korzystanie z utworów
lub przedmiotów praw
pokrewnych lub pobór
wynagrodzenia za takie
korzystanie,
a
wynagrodzenia te nie są
określane jako wprost
zależne od faktycznego
przychodu lub dochodu
tego
podmiotu
za
świadczenie przez niego
usług w danym okresie,
opłat abonamentowych,
o których mowa w
ustawie z dnia 21
kwietnia 2005 r. o
opłatach
abonamentowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1801 oraz
z 2020 r. poz. 383)

Pracodawca
będący
zakładem
aktywności
zawodowej
w celu
uzyskania
rekompensaty, o której
mowa w ust. 1, składa
wniosek o rekompensatę – jeżeli spełniają oni łącznie
do
właściwego
ze
warunki określone w ust.
względu na siedzibę
2.
zakładu
aktywności
2. Warunkami skorzystania z
zawodowej od- działu
wstrzymania
poboru
Państwowego Funduszu
wynagrodzeń i opłat, o
których mowa w ust. 1 pkt

m.in. są to fundacje i stowarzyszenia

publicznego
i
o
wolontariacie6,
oraz
podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 tej ustawy
jest
uprawniony
do
przedłużenia terminu na
złożenie sprawozdania z
wykonania
zleconego
zadania
publicznego
oraz
rozliczenia
udzielonej dotacji na
realizację
zadania
publicznego
z
pominięciem terminów
wynikających
z
ustawy
z
dnia
27
sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, a
także do uznania za
uzasadnione wydatków
poniesionych
na
sfinansowanie
działań
realizowanych w ramach
zleconego
zadania
publicznego,
które
zostały odwołane w
następstwie okoliczności
związanych
z
obowiązywaniem stanu
zagrożenia

bezpośrednim związku z
wybuchem
epidemii
wirusa SARS-CoV-2, jest
skuteczne z mocy prawa
po upływie 180 dni od
dnia
powiadomienia
przez podróżnego o
odstąpieniu
lub
powiadomienia
o
rozwiązaniu
przez
organizatora turystyki.
2. Odstąpienie od umowy
bądź jej rozwiązanie, o
którym mowa w ust. 1,
nie jest skuteczne w
przypadku
wyrażenia
przez podróżnego zgody
na otrzymanie w zamian
od
organizatora
turystyki vouchera do
realizacji na poczet
przyszłych
imprez
turystycznych w ciągu
roku od dnia, w którym
miała się odbyć impreza
turystyczna.

Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.

1)

2)

3)

1 i 2, są:

albo 3. Wartość vouchera, o
którym mowa w ust. 2,
świadczenie
przed
nie może być niższa niż
wejściem
w
życie
kwota
wpłacona
na
niniejszej ustawy przez
2. W przypadku, o którym poczet
realizacji
przedsiębiorcę usług w
mowa
w
ust.
1, dotychczasowej umowy o
miejscu,
które
niewykonanie
planu imprezę turystyczną.
umożliwia zapoznawanie
działań lub nieosiągnięcie
się przez jego klientów z
rezultatów założonych w
utworami
lub
umowie, na podstawie 4. Środki odpowiadające
przedmiotami
praw
której zlecono realizację wpłatom
na
poczet
pokrewnych;
zadania publicznego, nie realizacji
umów
o
bycie
płatnikiem może
skutkować imprezy turystyczne, w
wynagrodzeń i opłat, o uznaniem
dotacji
na stosunku do których zaktórych mowa w ust. 1 pkt realizację
zadania stosowanie znajdzie ust.
1 i 2;
publicznego w tej części 2, podlegają ochronie na
za
wykorzystaną wypadek
uiszczenie wynagrodzeń
niezgodnie
z niewypłacalności
i opłat, o których mowa
przeznaczeniem, pobraną organizatora turystyki.
w ust. 1 pkt 1 i 2, za
nienależnie
lub
w
okresy
rozliczeniowe
nadmiernej wysokości i
przypadające
przed
podlegającą zwrotowi.
dniem 8 marca 2020 r.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje
się
odpowiednio
do
organizacji
pozarządowych
w
rozumieniu art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z

epidemicznego
stanu epidemii.

2019 r. poz. 688 i 1570
oraz z 2020 r. poz. 284) i
podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 tej ustawy
w zakresie, w którym
prowadzą
działalność
pożytku publicznego
Art. 15za. 1. Do decyzji
wydanej na podstawie
art. 67a § 1 pkt 1 lub 28
ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z
2019 r. poz. 900, z późn.
zm.9)),
dotyczącej
podatków stanowiących
dochód
budżetu
państwa, na podstawie
wniosku złożonego w
okresie obowiązywania

Art. 15f. 2. Pracodawca,
z
którym
zawarta
została
umowa
o
refundację, o której
mowa w art. 12 ust. 6
ustawy z dnia
20
kwietnia 2004 r.
o
promocji zatrudnienia i
instytucjach
rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, 1622, 1818 i
2473 oraz z 2020 r. poz.
278),
w
przypadku

Art.
15zp.
1.
Przedsiębiorca
prowadzący
działalność
związaną z organizacją
wystaw i kongresów lub
działalnością kulturalną,
rozrywkową, rekreacyjną i
sportową lub organizujący
wystawy tematyczne lub
imprezy plenerowe w
przypadku
rozwiązania
umowy z klientem, które
to rozwiązanie umowy

Art. 15zzm. W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii
organ
administracji publicznej
może
zlecać
organizacjom
pozarządowym
oraz
podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 usta- wy z
dnia 23 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku

Art. 31h. W przypadku
gdy
organizator
turystyki,
o którym
mowa w ustawie z dnia
24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i
powiązanych
usługach
11
turystycznych ,
nie
dokonał
zwrotu
poniesionych
przez
podróżnego opłat lub
wpłat, o których mowa w
art. 47 ust. 4 lub ust. 512

8

Art. 67a [Odroczenie, umorzenie na wniosek]
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
11
12

j.w.

Art. 47 [Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej]
4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy
turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania
lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez
dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu
epidemii
ogłoszonych w związku z
COVID-19 albo w okresie
30 dni następujących po
ich
odwołaniu,
nie
stosuje się przepisów
art. 57 § 1 i 8 tej
ustawy9.

wypłaty młodocianemu
pracownikowi, o którym
mowa
w
ust.
1,
wynagrodzenia za okres
zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy, w
całości lub w części,
zachowuje prawo do
refundacji.

pozostaje
w
bezpośrednim związku z
wybuchem
epidemii
wirusa SARS-CoV-2, jest
zobowiązany
zwrócić
wpłacone mu przez klienta
środki w terminie 180 dni
od
dnia
skutecznego
rozwiązania umowy.

publicznego
i
o
wolontariacie realizację
zadania publicznego w
celu
przeciwdziałania
COVID-19 z pominięciem
otwartego
konkursu
ofert, o którym mowa w
dziale II rozdziale 2 tej
ustawy.

ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych, a
termin na ich dokonanie
nie upłynął przed dniem
13
marca
2020
r.,
13
przepisy art. 15k stosuje
się odpowiednio.

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator
turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później
niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o
rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
9 art. 57 § 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę
prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.
§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
§ 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 §
2 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
§ 6. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w § 1, następuje w związku z postępowaniem układowym lub
na podstawie odrębnych ustaw.
§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się
odpowiednio.
§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.
13 Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie
od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia
powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od
organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

2. Minister właściwy do
spraw
finansów
publicznych może, w
drodze rozporządzenia,
zaniechać w całości lub
w części poboru odsetek
za zwłokę od zaległości
podatkowych,
określając
w
szczególności
rodzaj
podatku,
zakres
terytorialny
zaniechania, okres, w
którym
następuje
zaniechanie, i grupy
obowiązanych, których
dotyczy
zaniechanie,
mając na względzie
okres
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego i stanu
epidemii w związku z
COVID-19 oraz skutki
nimi wywołane.10

2.
Rozwiązanie
umowy, o którym mowa w
ust. 1, nie jest skuteczne
w przypadku wyrażenia
przez klienta zgody na
otrzymanie w zamian od
przedsiębiorcy vouchera
do realizacji na poczet
przyszłych wydarzeń w
obszarze
działalności
przedsiębiorcy w ciągu
roku od dnia, w którym
miało
się
odbyć
wydarzenie,
za
które
klient wniósł zapłatę.
3.
Wartość vouchera,
o którym mowa w ust. 2,
nie może być niższa niż
kwota wpłacona na poczet
realizacji dotychczasowej
umowy przez klienta.
4.
Przepisy ust. 1–3
stosuje się odpowiednio do
przedsiębiorcy lub rolnika
świadczącego
usługi

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.
4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których za- stosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek
niewypłacalności organizatora turystyki.
10 Art. 67a § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

hotelarskie
w
rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o
usługach
hotelarskich
oraz usługach
pilotów
wycieczek
i
przewodników
turystycznych.

Art. 15zzr. 1. W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia epidemicznego
albo
stanu
epidemii
ogłoszonego z powodu
COVID-19
bieg
przewidzianych
przepisami
prawa
administracyjnego
terminów:
1)
od
zachowania
których jest uzależnione
udzielenie
ochrony
prawnej przed sądem lub
organem,
2)
do dokonania przez
stronę
czynności
kształtujących jej prawa i
obowiązki,
3)

przedawnienia,

Art.15g.1. Przedsiębiorca
w rozumieniu art. 4 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców,
u
którego wystąpił spadek
obrotów gospodarczych
w
następstwie
wystąpienia
COVID-19
może zwrócić się z
wnioskiem o przyznanie
świadczeń
na
rzecz
ochrony miejsc pracy, o
wypłatę ze
środków
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
świadczeń
na
dofinansowanie
wynagrodzenia
pracowników objętych

Art. 15u. Za szkodę
wyrządzoną działaniem
lub
zaniechaniem
sprzecznym z prawem
lub
postanowieniami
umowy spółki, o której
mowa w art. 293 § 1 albo
art. 483 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. –
Kodeks
spółek
handlowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 505, 1543,
1655, 1798 i 2217 oraz z
2020 r. poz. 288), nie
odpowiada wobec spółki
członek zarządu, rady
nadzorczej,
komisji
rewizyjnej
oraz
likwidator, który nie
ustala lub nie dochodzi
od strony umowy, o
której mowa w art. 15r

4)
których
niezachowanie powoduje
wygaśnięcie lub zmianę
praw rzeczowych oraz
roszczeń i wierzytelności,
a także popadnięcie w
opóźnienie,

przestojem
ekonomicznym
albo
obniżonym
wymiarem
czasu
pracy,
w
następstwie wystąpienia
COVID-19, na zasadach
określonych w ust. 7 i 10.

5)
zawitych,
z
niezachowaniem których
2.
Przedsiębiorcy, o
ustawa wiąże ujemne
którym mowa w ust. 1,
skutki dla strony,
przysługują
środki
z
6)
do dokonania przez Funduszu
podmioty lub jednostki Gwarantowanych
organizacyjne
Świadczeń Pracowniczych
podlegające wpisowi do na opłacanie składek na
właściwego
rejestru ubezpieczenia społeczne
czynności, które powodują pracowników należnych
obowiązek zgłoszenia do od
pracodawcy
na
tego rejestru, a także podstawie ustawy z dnia
terminów na wykonanie 13 października 1998 r. o
przez
te podmioty systemie
ubezpieczeń
obowiązków wynikających społecznych (Dz. U. z 2020
z przepisów o ich ustroju
r. poz. 266 i 321) od
przyznanych świadczeń, o
–
nie
rozpoczyna
których mowa w ust. 1.
się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu
na
ten
okres.
3.
Przedsiębiorca, o
którym mowa w ust. 1,
musi spełniać kryteria, o
3.
Właściwy
organ,
których mowa w art. 3
sąd lub podmiot może

ust.
1,
należności
powstałych w związku z
niewykonaniem
lub
nienależytym
wykonaniem umowy w
sprawie
zamówienia
publicznego na skutek
okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID19, o którym mowa w
art. 15r ust. 1, lub
zmienia
umowę
w
sprawie
zamówienia
publicznego zgodnie z
art. 15r ust. 4.
Art. 15v. Przepisy art.
15r–15u nie naruszają
praw stron umowy, o
której mowa w art. 15r
ust. 1, wynikających z
przepisów
prawa
cywilnego,
z
zastrzeżeniem art. 15r
ust. 5.

wezwać obowiązanego do
dokonania
czynności
wynikających z przepisów
prawa, w oznaczonym
terminie i w zakresie, w
jakim
przepis
ten
zobowiązuje do dokonania
czynności,
jeżeli
niepodjęcie
czynności
mogłoby
spowodować
niebezpieczeństwo
dla
życia lub zdrowia ludzi lub
zwierząt, poważną szkodę
dla interesu społecznego
albo ze względu na
grożącą niepowetowaną
szkodę materialną. W
takim
przypadku
obowiązany
powinien
wykonać obowiązek w
oznaczonym terminie.
5.
Czynności
dokonane
w
celu
wykonania
uprawnienia
lub obowiązku w okresie
wstrzymania rozpoczęcia
albo zawieszenia biegu
terminów, o których mowa
w ust. 1, są skuteczne.

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 11 października 2013
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy
(Dz. U.
z 2019 r. poz.
669), z zastrzeżeniem, że
nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych,
składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz
Pracy
lub
Fundusz
Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r.
4.
Pracownikiem, o
którym mowa w ust. 1,
jest osoba fizyczna, która
zgodnie z przepisami
polskiego prawa pozostaje
z pracodawcą w stosunku
pracy. Przepis ust. 1
stosuje się odpowiednio
do osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę
nakładczą lub umowy
zlecenia
albo
innej
umowy
o świadczenie

6.
W
okresie,
o
którym mowa w ust. 1, nie
biegnie
przedawnienie
karalności czynu oraz
przedawnienie wykonania
kary
w sprawach
o
przestępstwa,
przestępstwa
i
wykroczenia
skarbowe
oraz
w sprawach
o
wykroczenia.

usług, do której zgodnie
z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 i 1495) stosuje
się przepisy dotyczące
zlecania,
albo
która
wykonuje
pracę
zarobkową na podstawie
innej niż stosunek pracy
na rzecz pracodawcy
będącego
rolniczą
spółdzielnią produkcyjną
lub
inną
spółdzielnią
zajmującą się produkcją
rolną, jeżeli z tego tytułu
podlega
obowiązkowi
ubezpieczeń:
emerytalnemu
i
rentowemu, z wyjątkiem
pomocy
domowej
zatrudnionej przez osobę
fizyczną.
5.
Świadczenia,
o
których mowa w ust. 1,
oraz środki, o których
mowa w ust. 2, są
wypłacane w okresach
przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru
czasu pracy, o których

mowa w art. 2 ustawy z
dnia 11 października 2013
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy.
6.
Pracownikowi
objętemu
przestojem
ekonomicznym
pracodawca
wypłaca
wynagrodzenie obniżone
nie więcej niż o 50%, nie
niższe jednak niż w
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
z
uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
7.
Wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 6,
jest dofinansowywane ze
środków
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych,
w
wysokości
50%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę

ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
z
uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
Dofinansowanie
nie
przysługuje
do
wynagrodzeń
pracowników,
których
wynagrodzenie uzyskane
w
miesiącu
poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony
wniosek, o którym mowa
w ust. 1, było wyższe niż
300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

8.
Przedsiębiorca, o
którym mowa w ust. 1,
może obniżyć wymiar
czasu pracy o 20%, nie
więcej niż do 0,5 etatu,
z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie może
być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę
ustalane na podstawie
przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
z
uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
9.
Przez
spadek
obrotów gospodarczych
rozumie
się
spadek
sprzedaży towarów lub
usług,
w
ujęciu
ilościowym
lub
wartościowym:
1)
nie mniej niż o
15%,
obliczony
jako
stosunek
łącznych
obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r.

do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych
roku
poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30
kolejno
po
sobie
następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w
dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego, lub
2)
nie mniej niż o 25%
obliczony jako stosunek
obrotów
z
dowolnie
wskazanego
miesiąca
kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1
stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego
dzień
złożenia
wniosku,
o
którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do obrotów z

miesiąca poprzedniego;
za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie
następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w
dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
10.
Wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 8,
jest dofinansowywane ze
środków
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
do
wysokości
połowy
wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 8, jednak nie
więcej
niż
40%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z

Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia
wniosku,
o
którym mowa w ust. 1.
Dofinansowanie
nie
przysługuje
do
wynagrodzeń
pracowników,
których
wynagrodzenie uzyskane
w
miesiącu
poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony
wniosek, o którym mowa
w ust. 1, było wyższe niż
300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

11.
Warunki i tryb
wykonywania pracy w
okresie
przestoju
ekonomicznego
lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy ustala się w
porozumieniu.
Porozumienie
zawiera
pracodawca oraz:
1) organizacje związkowe
reprezentatywne
w
rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 263), z
których każda zrzesza co
najmniej 5% pracowników
zatrudnionych
u
pracodawcy, albo
2)
organizacje
związkowe
reprezentatywne
w
rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach
zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają
reprezentatywne
zakładowe
organizacje

związkowe zrzeszające co
najmniej 5% pracowników
zatrudnionych
u
pracodawcy, albo
3)
zakładowa
organizacja związkowa –
jeżeli
u
pracodawcy
działa jedna organizacja
związkowa, albo
4)
przedstawiciele
pracowników, wyłonieni w
trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u
pracodawcy nie działa
zakładowa
organizacja
związkowa; w przypadku
trudności
w
przeprowadzeniu
wyborów przedstawicieli
pracowników z powodu
COVID-19,
w
szczególności wywołanych
nieobecnością
pracowników, trwającym
przestojem
lub
wykonywaniem
przez
część pracowników pracy
zdalnej, porozumienie to
może być zawarte
z
przedstawicielami
pracowników wybranymi

przez
pracowników
uprzednio dla innych
celów przewidzianych w
przepisach prawa pracy.
12.
Pracodawca
przekazuje
kopię
porozumienia właściwemu
okręgowemu inspektorowi
pracy w terminie 5 dni
roboczych
od
dnia
zawarcia porozumienia. W
przypadku gdy pracownicy
zatrudnieni u pracodawcy
byli
objęci
ponadzakładowym
układem
zbiorowym
pracy,
okręgowy
inspektor
pracy
przekazuje informacje o
porozumieniu w sprawie
określenia warunków i
trybu wykonywania pracy
w
okresie
przestoju
ekonomicznego
lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy do rejestru
ponadzakładowych
układów pracy.
13.
W zakresie i przez
czas
określony
w
porozumieniu w sprawie

określenia warunków i
trybu wykonywania pracy
w
okresie
przestoju
ekonomicznego
lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy nie stosuje się
warunków wynikających z
układu ponadzakładowego
oraz
z
układu
zakładowego warunków
umów o pracę i innych
aktów
stanowiących
podstawę
nawiązania
stosunku pracy.
14.
W
porozumieniu
określa się co najmniej:
1)
grupy zawodowe
objęte
przestojem
ekonomicznym
lub
obniżonym
wymiarem
czasu pracy;
2)
obniżony wymiar
czasu pracy obowiązujący
pracowników;
3)
okres, przez jaki
obowiązują rozwiązania
dotyczące
przestoju
ekonomicznego
lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy.

15.
Przy
ustalaniu
warunków
i
trybu
wykonywania pracy w
okresie
przestoju
ekonomicznego
lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy nie stosuje się
art. 42 § 1–3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
16.
Świadczenia,
o
których mowa w ust. 1,
oraz środki, o których
mowa
w
ust.
2,
przysługują przez łączny
okres
3
miesięcy
przypadających od daty
złożenia
wniosku,
o
którym mowa w ust. 1.
17.
Do
wypłaty
i
rozliczania świadczeń, o
których mowa w ust. 1,
oraz środków, o których
mowa w ust. 2, sto- suje
się odpowiednio przepisy
art. 7–16 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy, z
wyjątkiem art. 8 ust. 3

pkt 8 tej ustawy, oraz
przepisy wykonawcze do
tej ustawy.
18.
Przedsiębiorca, o
którym mowa w ust. 1,
może otrzymać pomoc z
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
wyłącznie w przypadku,
jeśli nie uzyskał pomocy
w odniesieniu do tych
samych pracowników w
zakresie takich samych
tytułów wypłat na rzecz
ochrony miejsc pracy.

Art. 23. 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) po
art. 57a dodaje się art.
57b i art. 57c w brzmieniu:

Art. 15x. 1. W przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu
epidemii
pracodawca może, na
czas
oznaczony
nie
dłuższy niż do czasu
odwołania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu epidemii:

Art. 15ze. 1. W okresie
obowiązywania
zakazu
prowadzenia działalności
w obiektach handlowych o
powierzchni
sprzedaży
powyżej 2000 m2 zgodnie
z właściwymi przepisami,
wygasają
wzajemne
zobowiązania stron umowy
najmu, dzierżawy lub
innej podobnej umowy,
przez którą dochodzi do

„Art.
57b.
1.
Od
przychodu obliczonego na
podstawie
art.
11
podatnik może odliczyć
darowizny
przekazane
od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 30 września 2020
r.:

1) zmienić system lub
rozkład
czasu
pracy
pracowników w sposób
niezbędny
dla
zapewnienia
ciągłości
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
lub
stacji;

1)
podmiotom
wykonującym działalność
leczniczą, wpisanym do
wykazu, o którym mowa w
art. 7 ustawy z dnia 2
marca
2020
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 374 i 567), zwanej
dalej „ustawą o COVID19”;

2)
polecić
pracownikom
świadczenie pracy w
godzinach
nadliczbowych
w
zakresie i wymiarze
niezbędnym
dla
zapewnienia
ciągłości
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
lub
stacji.

2)
Agencji
Rezerw
Materiałowych
z
przeznaczeniem na cele
wykonywania
zadań
ustawowych;

oddania
do
powierzchni
(umowy).

używania
handlowej

2.
Uprawniony
do
używania
powierzchni
handlowej (uprawniony)
powinien
złożyć
udostępniającemu
bezwarunkową i wiążącą
ofertę woli przedłużenia
obowiązywania umowy na
dotychczasowych
warunkach
o
okres
obowiązywania
zakazu
przedłużony
o
sześć
miesięcy; oferta powinna
być złożona w okresie
trzech miesięcy od dnia
zniesienia
zakazu.
Postanowienia
ust.
1
przestają
wiązać
oddającego
z
chwilą
bezskutecznego upływu na
złożenie oferty.

2.
Przepis
ust.
1
stosuje
się
do
pracodawców
zatrudniających
3.
Postanowienia ust.
pracowników:
1 wchodzą w życie od dnia
1) w przedsiębiorstwie zakazu, a postanowienie
prowadzącym działalność ust. 2 od dnia zniesienia
polegającą
na zakazu.
zapewnieniu
funkcjonowania

3)
Centralnej
Bazy
Rezerw
SanitarnoPrzeciwepidemicznych z
przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności
statutowej.

systemów i obiektów
infrastruktury krytycznej
w rozumieniu art. 3 pkt 2
lit. a, c, f, h i k ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398
2.
W
przypadku
oraz z 2020 r. poz. 148,
darowizny, o której mowa
284 i 374);
w ust. 1, przekazanej:
2) w przedsiębiorstwie
1)
do dnia 30 kwietnia
będącym podwykonawcą
2020 r. – odliczeniu
lub dostawcą, którzy nie
podlega
kwota
są częścią infrastruktury
odpowiadająca
200%
krytycznej,
o której
wartości darowizny;
mowa w pkt 1, ale są
2)
w maju 2020 r. – kluczowi dla zachowania
odliczeniu podlega kwota ciągłości
działania
odpowiadająca
150% infrastruktury krytycznej;
wartości darowizny;
3)
zapewniających
3)
od dnia 1 czerwca funkcjonowanie
stacji
2020 r. do dnia 30 paliw
płynnych
w
września
2020
r.
– rozumieniu art. 3 pkt 10h
odliczeniu podlega kwota ustawy z dnia 10 kwietnia
odpowiadająca wartości 1997 r.
–
Prawo
darowizny.
energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z późn.
3.
Odliczeniu
podlegają
darowizny zm.8)) oraz stacji gazu
w
nieodliczone na podstawie ziemnego
rozumieniu
art.
2
pkt
26
art. 11 i na podstawie art.
ustawy z dnia 11 stycznia
26 ust. 1 pkt 9 ustawy
2018
r.
o

4.
Postanowienia ust.
1–3
nie
uchybiają
właściwym
przepisom
ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny
regulującym
stosunki
zobowiązaniowe stron w
stanach,
w
których
wprowadzane
są
ograniczenia
prawne
swobody
działalności
gospodarczej.

o podatku dochodowym od elektromobilności
i
osób fizycznych.
paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2019 r. poz.
4.
Odliczenia z tytułu
1124, 1495, 1527 i 1716
darowizn, o których mowa
oraz z 2020 r. poz. 284);
w ust. 1, podatnik może
uwzględniać
przy 4)
u przedsiębiorcy,
obliczaniu ryczałtu od w stosunku do którego
przychodów
wydano polecenie, o
ewidencjonowanych
którym mowa w art. 11
wpłacanego w trakcie roku ust. 2.
podatkowego.
3.
W przypadkach, o
5.
W
zakresie których mowa w ust. 1:
nieuregulowanym
w
1)
pracodawca
niniejszym artykule do
obowiązany jest zapewnić
darowizn
stosuje
się
pracownikowi
odpowiednio przepisy art.
zakwaterowanie
i
11 oraz art. 21 ust. 2a.
wyżywienie niezbędne do
Art. 57c. 1. Zwalnia się z realizacji
przez
obowiązku
zwiększenia pracownika
jego
przychodów na podstawie obowiązków
art. 21 ust. 3f za pracowniczych. Wartość
poszczególne
okresy świadczeń polegających
przypadające w 2020 r., w na
zakwaterowaniu i
których spełnione zostały wyżywieniu nie podlega
łącznie
następujące wliczeniu do podstawy
warunki:
wymiaru
składek
na
ubezpieczenia społeczne;
1)
podatnik poniósł w
danym okresie negatywne 2)
pracodawca
konsekwencje
odmawia
udzielenia
ekonomiczne z powodu pracownikowi
urlopu

COVID-19, o którym mowa wypoczynkowego, w tym
w ustawie o COVID-19;
urlopu, o którym mowa
w art. 1672 ustawy z dnia
2)
uzyskane
przez
26 czerwca 1974 r. –
podatnika
w
danym
Kodeks pracy, urlopu
okresie
przychody
z
bezpłatnego oraz innego
działalności gospodarczej
urlopu, a także przesuwa
są niższe o co najmniej
termin takiego urlopu lub
50% w stosunku do
odwołuje pracownika z
analogicznego okresu 2019
takiego urlopu, jeżeli
r.,
a
w
przypadku
został
on
już
podatnika,
który
pracownikowi udzielony.
rozpoczął
prowadzenie
działalności gospodarczej
w 2019 r. – w stosunku
do uzyskanych w tym
roku
średnich
przychodów z działalności
gospodarczej.
2.
Warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie
stosuje się do podatników,
którzy:
1)
stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w
przypadku
której
nie
ustala się przychodów;
2)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
gospodarczej w ostatnim
kwartale 2019 r. i nie

uzyskali w tym okresie
przychodów z działalności
gospodarczej;
3)
rozpoczęli
działalność w 2020 r.
3.
Przez
średnie
przychody,
o
których
mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie
się
kwotę
stanowiącą
iloraz
przychodów, uzyskanych
w
poprzednim
roku
podatkowym
i
liczby
miesięcy, w których była
prowadzona
działalność
gospodarcza w tym roku.
4.
Do
przychodów
uzyskanych w poprzednim
roku
podatkowym,
o
których mowa w ust. 1 pkt
2 i ust. 3, zali- cza się
również
przychody
zmarłego
przedsiębiorcy.”.
Art. 15zb. W przypadku
odroczenia
terminu
płatności lub rozłożenia
na raty, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy

Art.15zf.1.
U
pracodawcy, u którego
wystąpił spadek obrotów
gospodarczych
w
następstwie wystąpienia

Art. 15zzw. W przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia epidemicznego
albo
stanu
epidemii,
minister
właściwy
do

z dnia 13 października
1998 r. o systemie
ubezpieczeń
społecznych,
dotyczącego należności
z
tytułu
składek
należnych za okres od 1
stycznia 2020 r., na
podstawie
wniosku
złożonego w okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo
stanu epidemii albo w
okresie
30
dni
następujących po ich
odwołaniu, nie nalicza
się
opłaty
prolongacyjnej, o której
mowa w art. 29 ust. 4.14

14

COVID-19 i który nie
zalega w regulowaniu
zobowiązań
podatkowych, składek na
ubezpieczenia
społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz
Pracy
lub
Fundusz
Solidarnościowy
do
końca trzeciego kwartału
2019 r., dopuszczalne
jest:
1)ograniczenie
nieprzerwanego
odpoczynku, o którym
mowa w art. 132 § 1
ustawy
z
dnia
26
czerwca 1974 r. – Kodeks

spraw
instytucji
finansowych, w drodze
rozporządzenia,
może
określić
inny
termin
podjęcia przez walne
zgromadzenie
spółki
uchwały
w sprawie
polityki
wynagrodzeń
członków zarządu i rady
nadzorczej, o którym
mowa w art. 36 ust. 1
ustawy
z
dnia
16
października 2019 r. o
zmianie ustawy o ofercie
publicznej
i warunkach
wprowadzania
instrumentów finansowych
do
zorganizowanego
systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2217 oraz z
2020 r. poz. 288), biorąc
pod uwagę konieczność

Art. 29 [Odroczenie terminu płatności składek]
1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek
oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.
1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.
2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach
określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie - Ordynacja podatkowa dla podatków
stanowiących dochód budżetu państwa.

pracy, do nie mniej niż 8 zapewnienia prawidłowej
godzin,
i realizacji tego obowiązku.
nieprzerwanego
odpoczynku, o którym
mowa w art. 133 § 1 tej
ustawy, do nie mniej niż
32 godzin, obejmującego
co najmniej 8 godzin
nieprzerwanego
odpoczynku dobowego;
2)
zawarcie
porozumienia
o
wprowadzeniu systemu
równoważnego
czasu
pracy, w którym jest
dopuszczalne
przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy,
nie więcej jednak niż do
12 godzin, w okresie
rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12
miesięcy. Przedłużony
dobowy wymiar czasu
pracy jest równoważony
krótszym
dobowym
wymiarem czasu pracy w
niektórych dniach lub
dniami
wolnymi
od
pracy;

3)
zawarcie
porozumienia
o
stosowaniu
mniej
korzystnych warunków
zatrudnienia
pracowników
niż
wynikające z umów o
pracę zawartych z tymi
pracownikami,
w
zakresie i przez czas
ustalone
w
porozumieniu.
2.
Przez
spadek
obrotów gospodarczych, o
którym mowa w ust. 1,
rozumie
się
spadek
sprzedaży towarów lub
usług,
w
ujęciu
ilościowym
lub
wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%,
obliczony jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych,
przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego

dzień złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych
roku
poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30
kolejno
po
sobie
następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w
dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25%,
obliczony jako stosunek
obrotów
z
dowolnie
wskazanego
miesiąca
kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1
stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego
dzień
złożenia
wniosku,
o
którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do obrotów z
miesiąca poprzedniego;

za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie
następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w
dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
3. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, w
zakresie odpoczynku, o
którym mowa w art. 132 §
1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy,
pracownikowi
przysługuje równoważny
okres
odpoczynku
w
wymiarze różnicy między
11 godzinami a liczbą
godzin
krótszego
wykorzystanego
przez
pracownika
okresu
odpoczynku.
Równoważnego
okresu
odpoczynku pracodawca
udziela pracownikowi w

okresie nie dłuższym niż 8
tygodni.
4. Porozumienie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, a
także porozumienie, o
którym mowa w pkt 3,
zawiera pracodawca oraz:
1)
organizacje
związkowe
reprezentatywne
w
rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach
zawodowych, z których
każda zrzesza co najmniej
5%
pracowników
zatrudnionych
u
pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe
reprezentatywne
w
rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach
zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają
reprezentatywne
zakładowe
organizacje
związkowe zrzeszające co
najmniej 5% pracowników

zatrudnionych
pracodawcy, albo

u

3) zakładowa organizacja
związkowa – jeżeli u
pracodawcy działa jedna
organizacja związkowa,
albo
4)przedstawiciele
pracowników, wyłonieni w
trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u
pracodawcy nie działa
zakładowa
organizacja
związkowa; w przypadku
trudności
w
przeprowadzeniu
wyborów przedstawicieli
pracowników z powodu
COVID-19,
w
szczególności wywołanych
nieobecnością
pracowników, trwającym
przestojem
lub
wykonywaniem
przez
część pracowników pracy
zdalnej, porozumienie to
może być zawarte
z
przedstawicielami
pracowników wybranymi
przez
pracowników
uprzednio dla innych

celów przewidzianych w
przepisach prawa pracy.
5. Pracodawca przekazuje
kopię
porozumienia
właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy w
terminie 5 dni roboczych
od
dnia
zawarcia
porozumienia.
W
przypadku gdy pracownicy
zatrudnieni u pracodawcy
byli
objęci
ponadzakładowym
układem
zbiorowym
pracy,
okręgowy
inspektor
pracy
przekazuje informacje o
porozumieniu w sprawie
wprowadzenia
systemu
równoważnego
czasu
pracy lub o stosowaniu
mniej
korzystnych
warunków za- trudnienia
pracowników
niż
wynikające z umów o
pracę zawartych z tymi
pracownikami,
do
rejestru
ponadzakładowych
układów pracy.

6. W zakresie i przez czas
określony w porozumieniu
w sprawie wprowadzenia
systemu równoważnego
czasu
pracy
lub
o
stosowaniu
mniej
korzystnych
warunków
zatrudnienia pracowników
niż wynikające z umów o
pracę za- wartych z tymi
pracownikami nie stosuje
się
wynikających
z
ponadzakładowego układu
zbiorowego pracy oraz z
zakładowego
układu
zbiorowego
pracy
warunków umów o pracę i
innych
aktów
stanowiących podstawę
nawiązania
stosunku
pracy.
7. Wymogu, o którym
mowa w ust. 1, w zakresie
niezalegania
w
regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz
Pracy
lub
Fundusz
Solidarnościowy,
nie
stosuje się do pracodawcy
będącego przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 4 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców
w
przypadku, gdy:
1)zadłużony
przedsiębiorca
zawarł
umowę
z
Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych
lub otrzymał decyzję
urzędu skarbowego w
sprawie spłaty zadłużenia
i terminowo opłaca raty
lub korzysta z odroczenia
terminu płatności albo
2)
zaleganie
w
regulowaniu składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
lub
Fundusz
Pracy
powstało
w
okresie
spadku
obrotów
gospodarczych, o którym

mowa w ust. 1, a
przedsiębiorca dołączył
do wniosku o przyznanie
świadczeń plan spłaty
zadłużenia
uprawdopodabniający
poprawę
kondycji
finansowej przedsiębiorcy
i pełną spłatę zaległości w
regulowaniu składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Pracy, wraz z
kopią wniosku do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
o rozłożenie na raty
należności z tytułu tych
składek lub o odroczenie
płatności tych składek.

Art. 23. 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

Art. 15zq. 1. Osobie:
1)
prowadzącej
pozarolniczą działalność
gospodarczą
na
podstawie
przepisów
ustawy z dnia 6 marca
2018
r.
–
Prawo

Art. 31f. 1. W przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii bank
może dokonać zmiany
określonych w umowie
warunków lub terminów
spłaty
kredytu

oraz z 2020 r. poz. 179) po przedsiębiorców
lub
art. 57a dodaje się art. innych
przepisów
57b i art. 57c w brzmieniu: szczególnych,
zwanej
dalej „osobą prowadzącą
„Art.
57b.
1.
Od
pozarolniczą działalność
przychodu obliczonego na
gospodarczą”,
podstawie
art.
11
podatnik może odliczyć 2) wykonującej umowę
darowizny
przekazane agencyjną,
umowę
od dnia 1 stycznia 2020 r. zlecenia, inną umowę o
do dnia 30 września 2020 świadczenie usług, do
r.:
której zgodnie z ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964
1)
podmiotom
r. – Kodeks cywilny
wykonującym działalność
stosuje
się
przepisy
leczniczą, wpisanym do
dotyczące zlecenia albo
wykazu, o którym mowa w
umowę o dzieło, zwane
art. 7 ustawy z dnia 2
dalej
„umową
marca
2020
r.
o
cywilnoprawną”
szczególnych
rozwiązaniach związanych –
przysługuje
z
zapobieganiem, świadczenie postojowe,
przeciwdziałaniem
i jeżeli
nie
podlega
zwalczaniem
COVID-19, ubezpieczeniom
innych chorób zakaźnych społecznym z innego
oraz wywołanych nimi tytułu.
sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 374 i 567), zwanej
dalej „ustawą o COVID- 2. Świadczenie postojowe
przysługuje
osobom
19”;
zamieszkującym
na
2)
Agencji
Rezerw
terytorium
Materiałowych
z

udzielonego na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357
oraz z 2020 r. poz. 284,
288
i
321)
mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu
przedsiębiorcy,
w
rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, jeżeli:
1)
kredyt
został
udzielony przed dniem 8
marca 2020 r. oraz
2)
zmiana taka jest
uzasadniona
oceną
sytuacji
finansowej
i
gospodarczej
kredytobiorcy dokonaną
przez bank nie wcześniej
niż w dniu 30 września
2019 r.

2.
Zmiana, o której
mowa
w
ust.
1,
dokonywana
jest
na
warunkach uzgodnionych
przez
bank
i

przeznaczeniem na cele Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonywania
zadań jeżeli są:
ustawowych;
1)obywatelami
3)
Centralnej
Bazy Rzeczypospolitej Polskiej
Rezerw
Sanitarno- lub
Przeciwepidemicznych z
2)
posiadającymi
przeznaczeniem na cele
prawo pobytu lub prawo
wykonywania działalnostałego
pobytu
na
ści statutowej.
terytorium
2.
W
przypadku Rzeczypospolitej Polskiej
darowizny, o której mowa obywatelami
państw
w ust. 1, przekazanej:
członkowskich
Unii
Europejskiej,
państw
1)
do dnia 30 kwietnia
członkowskich
2020 r. – odliczeniu
Europejskiego
podlega
kwota
Porozumienia o Wolnym
odpowiadająca
200%
Handlu (EFTA) – strony
wartości darowizny;
umowy o Europejskim
2)
w maju 2020 r. – Obszarze Gospodarczym
odliczeniu podlega kwota lub
Konfederacji
odpowiadająca
150% Szwajcarskiej, lub
wartości darowizny;
3)
cudzoziemcami
3)
od dnia 1 czerwca legalnie przebywającymi
2020 r. do dnia 30 na
terytorium
września
2020
r.
– Rzeczypospolitej Polskiej.
odliczeniu podlega kwota
3.
Świadczenie
odpowiadająca wartości
postojowe przysługuje,
darowizny.
gdy
w następstwie
3.
Odliczeniu
wystąpienia
COVID-19
podlegają
darowizny doszło do przestoju w

kredytobiorcę, przy czym
nie może ona powodować
pogorszenia
sytuacji
finansowej i gospodarczej
kredytobiorcy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio do
umowy
pożyczki
pieniężnej
udzielonej
przez bank.

nieodliczone na podstawie prowadzeniu
art. 11 i na podstawie art. działalności,
26 ust. 1 pkt 9 ustawy
odpowiednio
przez
osobę
prowadzącą
o podatku dochodowym od
pozarolniczą działalność
osób fizycznych.
gospodarczą albo przez
4.
Odliczenia z tytułu zleceniodawcę
lub
darowizn, o których mowa zamawiającego,
z
w ust. 1, podatnik może którymi została zawarta
uwzględniać
przy umowa cywilnoprawna.
obliczaniu ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych
4. Osobie prowadzącej
wpłacanego w trakcie roku pozarolniczą działalność
podatkowego.
gospodarczą świadczenie
postojowe
przysługuje
5.
W
zakresie
jeżeli
rozpoczęła
nieuregulowanym
w
prowadzenie
niniejszym artykule do
pozarolniczej działalności
darowizn
stosuje
się
gospodarczej przed dniem
odpowiednio przepisy art.
1 lutego 2020 r. i:
11 oraz art. 21 ust. 2a.
1)
nie
zawiesiła
prowadzenia
pozarolniczej działalności
Art. 57c. 1. Zwalnia się z gospodarczej oraz jeżeli
obowiązku
zwiększenia przychód z prowadzenia
przychodów na podstawie pozarolniczej
art. 21 ust. 3f za działalności
w
poszczególne
okresy gospodarczej
przypadające w 2020 r., w rozumieniu przepisów o
których spełnione zostały podatku dochodowym od

łącznie
warunki:

następujące osób
fizycznych
uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc
1)
podatnik poniósł w
złożenia
wniosku
o
danym okresie negatywne
świadczenie postojowe
konsekwencje
był o co najmniej 15%
ekonomiczne z powodu
niższy od przychodu
COVID-19, o którym mowa
uzyskanego w miesiącu
w ustawie o COVID-19;
poprzedzającym
ten
2)
uzyskane
przez miesiąc i nie był wyższy
podatnika
w
danym od 300% przeciętnego
okresie
przychody
z miesięcznego
działalności gospodarczej wynagrodzenia
z
są niższe o co najmniej poprzedniego kwartału
50% w stosunku do ogłaszanego
przez
analogicznego okresu 2019 Prezesa Głównego Urzędu
r.,
a
w
przypadku Statystycznego
na
podatnika,
który podstawie przepisów o
rozpoczął
prowadzenie emeryturach i rentach z
działalności gospodarczej Funduszu
Ubezpieczeń
w 2019 r. – w stosunku Społecznych,
do uzyskanych w tym obowiązującego na dzień
roku
średnich złożenia wniosku;
przychodów z działalności
2)
zawiesiła
gospodarczej.
prowadzenie
2.
Warunku, o którym pozarolniczej
mowa w ust. 1 pkt 2, nie działalności
stosuje się do podatników, gospodarczej po dniu
którzy:
31 stycznia 2020 r. oraz
1)
stosowali w 2019 r. przychód z prowadzenia
formę opodatkowania, w pozarolniczej

przypadku
której
nie działalności
ustala się przychodów;
gospodarczej
w
rozumieniu przepisów o
2)
rozpoczęli
podatku dochodowym od
prowadzenie działalności
osób
fizycznych
gospodarczej w ostatnim
uzyskany w miesiącu
kwartale 2019 r. i nie
poprzedzającym
uzyskali w tym okresie
miesiąc, w którym został
przychodów z działalności
złożony
wniosek
o
gospodarczej;
świadczenie postojowe,
3)
rozpoczęli
nie był wyższy od 300%
działalność w 2020 r.
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
3.
Przez
średnie poprzedniego kwartału
przychody,
o
których ogłaszanego
przez
mowa w ust. 1 pkt 2, Prezesa Głównego Urzędu
rozumie
się
kwotę Statystycznego
na
stanowiącą
iloraz podstawie przepisów o
przychodów, uzyskanych emeryturach i rentach z
w
poprzednim
roku Funduszu
Ubezpieczeń
podatkowym
i
liczby Społecznych,
miesięcy, w których była obowiązującego na dzień
prowadzona
działalność złożenia wniosku.
gospodarcza w tym roku.
4.
Do
przychodów
uzyskanych w poprzednim
roku
podatkowym,
o
których mowa w ust. 1 pkt
2 i ust. 3, zalicza się
również
przychody

5. Osobie wykonującej
umowę cywilnoprawną
świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli:

zmarłego
przedsiębiorcy.”.

1)
umowa
cywilnoprawna została
zawarta przed dniem 1
lutego 2020 r.;
2)
przychód
z
umowy cywilnoprawnej
w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym
od
osób
fizycznych
uzyskany w miesiącu
poprzedzającym
miesiąc, w którym został
złożony
wniosek
o
świadczenie postojowe,
nie był wyższy od 300%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.
6.
Wymogów,
o
których mowa w ust. 4,
nie stosuje się do osoby

prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą,
do
której
mają
zastosowanie
przepisy
dotyczące
zryczałtowanego podatku
dochodowego w formie
karty podatkowej i która
korzystała ze zwolnienia
sprzedaży od podatku od
towarów i usług na
podstawie art. 113 ust. 1 i
9 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz. 106).
Art.
15zr.
1.
Świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości
80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę
ustalanego
na
podstawie przepisów o
minimalnym
wynagrodzeniu
za
pracę, obowiązującego
w
2020
r.,
z
zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2.
W przypadku gdy
suma przychodów z umów
cywilnoprawnych
w
rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskana
w
miesiącu
poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony
wniosek o świadczenie
postojowe wynosi mniej
niż
50%
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w 2020 r.
świadczenie
postojowe
przysługuje w wysokości
sumy
wynagrodzeń
z
tytułu wykonywania tych
umów cywilnoprawnych.
3.
Osobie
prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą,
o której mowa w art. 15zq
ust.
6,
świadczenie
postojowe przysługuje w
wysokości 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r.
4. W przypadku zbiegu
praw do więcej niż
jednego
świadczenia
postojowego przysługuje
jedno
świadczenie
postojowe.
Art. 15zs. 1. Ustalenie
prawa do świadczenia
postojowego
następuje
na wniosek osoby, o
której mowa w art. 15zq
ust. 1, zwanej dalej
„osobą
uprawnioną”,
składany
do
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych.
2. W przypadku osoby
wykonującej
umowę
cywilnoprawną wniosek, o
którym mowa w ust. 1,
składany
jest
za
pośrednictwem
odpowiednio
zleceniodawcy
lub
zamawiającego.

3. Wniosek, o którym
mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane
uprawnionej:

osoby

a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a jeżeli
nie nadano tego numeru,
serię i numer dowodu
osobistego lub numer
paszportu – w przypadku
osób, o których mowa w
art. 15zq ust. 1 pkt 2,
c) numer NIP, a jeżeli nie
nadano tego numeru,
numery PESEL i REGON w
przypadku osób, o których
mowa w art. 15zq ust. 1
pkt 1,
d)
adres
do
korespondencji
w
przypadku osób, o których
mowa w art. 15zq ust. 1
pkt 2,
e)
nazwę
skróconą
płatnika
składek
w
przypadku osób, o których

mowa w art. 15zq ust. 1
pkt 1;
2) wskazanie rachunku
płatniczego
osoby
uprawnionej
prowadzonego w kraju lub
wydanego
w
kraju
instrumentu płatniczego;
3) dane odpowiednio
zleceniodawcy
albo
zamawiającego
za
pośrednictwem którego
składany jest wniosek:
a) imię i nazwisko, nazwę
skróconą,
b) numer NIP, a jeżeli nie
nadano tego numeru –
numery PESEL i REGON,
c)
adres
korespondencji;

do

4)
oświadczenie
osoby
prowadzącej
pozarolniczą działalność
gospodarczą
potwierdzające:
a)
uzyskanie
w
miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został
złożony
wniosek
o

świadczenie
postojowe
przychodu nie wyższego
od 300% przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku,
b)
przestój
w
prowadzeniu działalności,
o którym mowa w art.
15zq ust. 3,
c)
uzyskanie
w
miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku
o świadczenie postojowe
przychodu o co najmniej
15%
niższego
od
przychodu uzyskanego w
miesiącu poprzedzającym
ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła
prowadzenia

pozarolniczej działalności
gospodarczej;
5)
inne
informacje
niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia
postojowego;
6)
podpis
wnioskodawcy.
4.
Odpowiednio
zleceniodawca
lub
zamawiający załącza do
wniosku, o którym mowa
w ust. 1:
1)
oświadczenie
potwierdzające:
a)
niedojście
do
skutku lub ograniczenie
wykonywania
umowy
cywilnoprawnej z powodu
przestoju w prowadzeniu
działalności, o którym
mowa w art. 15zq ust. 3,
b)
datę zawarcia i
wysokość wynagrodzenia
z
tytułu
umowy
cywilnoprawnej,

c)
uzyskanie
przez
osobę
wykonującą
umowę
cywilnoprawną
w
miesiącu
poprzedzającym
miesiąc, w którym został
złożony
wniosek
o
świadczenie postojowe,
przychodu nie wyższego
niż 300% przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z
poprzedniego
kwartału
ogłaszanego
przez
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
na
podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych,
obowiązującego na dzień
złożenia wniosku,
d)
otrzymanie
oświadczenia od osoby
wykonującej
umowę
cywilnoprawną, że nie
podlega ubezpieczeniom
społecznym
z
innego
tytułu oraz o wysokości
uzyskanych przychodów z

innych
umów
cywilnoprawnych;
2)
kopię
umów
cywilnoprawnych.
5.
Oświadczenia,
o
których mowa w ust. 3 pkt
4 i ust. 4, osoba
uprawniona,
zleceniodawca
lub
zamawiający składa pod
rygorem
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych
oświadczeń.
W
oświadczeniu jest zawarta
klauzula
następującej
treści:
„Jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego
oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje
pouczenie
organu
o
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych
oświadczeń.
6.
Wniosek,
o
którym mowa w ust. 1,
może być złożony w
formie
dokumentu

papierowego
albo
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, za
pomocą
profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym
przez
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych.
7.
Wnioski
o
świadczenie
postojowe
mogą być złożone do
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych najpóźniej w
terminie 3 miesięcy od
miesiąca, w którym został
zniesiony ogłoszony stan
epidemii.

Art. 15zzs. 1. W okresie
stanu
zagrożenia
epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z

Art. 15zu. 1. Zakład Art. 15zzzd. 1. W związku
Ubezpieczeń
ze skutkami COVID-19
Społecznych
wypłaca Bank
Gospodarstwa
świadczenie postojowe Krajowego może udzielać,

powodu
CO-VID
bieg niezwłocznie
po
terminów procesowych i wyjaśnieniu
ostatniej
sądowych w:
okoliczności niezbędnej
do jego przyznania.
1)
postępowaniach
sądowych,
w
tym 2.
Wypłata
sądowoadministracyjnych, świadczenia postojowego
następuje
w
formie
2)
postępowaniach
bezgotówkowej
na
egzekucyjnych,
wskazany
rachunek
3)
postępowaniach
płatniczy
osoby
karnych,
uprawnionej prowadzony
w kraju lub wydany w
4)
postępowaniach
kraju
instrument
karnych skarbowych,
płatniczy w rozumieniu
5)
postępowaniach w ustawy z dnia 19 sierpnia
sprawach o wykroczenia,
2011 r. o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2019
6)
postępowaniach
r. poz. 659, 730 i 1495).
administracyjnych,
7)
postępowaniach i
kontrolach prowadzonych
na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa,
8)
kontrolach
skarbowych,

celno-

9)
postępowaniach w
sprawach, o których mowa
w art. 15f ust. 9 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U.

we własnym imieniu i na
własny
rachunek,
poręczeń
i
gwarancji
spłaty
kredytów
zaciągniętych
przez
przedsiębiorców
w
rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców,
z
wyłączeniem
mikroprzedsiębiorców
oraz
małych
przedsiębiorców,
z
przeznaczeniem
na
zapewnienie
płynności
finansowej.
2.
Poręczenie
lub
gwarancja mogą stanowić
pomoc publiczną.

3.
Ze
świadczenia
postojowego nie dokonuje 3.
Do poręczenia i
się potrąceń i egzekucji.
gwarancji
stosuje
się
odpowiednio art. 2b ust.
4.
Banki, na pisemne
1 ustawy z dnia 8 maja
żądanie
Zakładu
1997 r.
o poręczeniach
Ubezpieczeń Społecznych
i gwarancjach udzielanych
albo
przekazane
z
przez Skarb Państwa oraz
użyciem
środków
niektóre osoby prawne
komunikacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 122).
elektronicznej,
są
zobowiązane
do 4.
Poręczenie
lub
sporządzania
i gwarancja obejmują nie

z 2019 r. poz. 847 i 1495 przekazywania informacji
oraz z 2020 r. poz. 284),
dotyczących
numerów
rachunków
bankowych
10)
innych
osób uprawnionych do
postępowaniach
wypłaty
świadczenia
prowadzonych
na
postojowego
oraz
podstawie ustaw
przekazywania
danych
–
nie
rozpoczyna umożliwiających
się, a rozpoczęty ulega identyfikację posiadaczy
zawieszeniu
na
ten tych rachunków.
okres.
Art. 15zv. 1. Odmowa
prawa do świadczenia
1)
na
milczące postojowego następuje
w drodze decyzji.
załatwienie sprawy,
2)
w innej sprawie, w 2. Od decyzji o odmowie
której brak wyrażenia prawa do świadczenia
przez organ sprzeciwu, postojowego, o której
w
ust.
1,
wydania
decyzji, mowa
przysługuje
odwołanie
do
postanowienia albo innego
sądu
w
rozstrzygnięcia uprawnia właściwego
terminie
i
według
zasad
stronę lub uczestnika
w
postępowania do podjęcia określonych
przepisach
ustawy
z
dnia
działania,
dokonania
czynności albo wpływa na 17 listopada 1964 r. –
postępowania
zakres praw i obowiązków Kodeks
strony lub uczestnika cywilnego (Dz. U. z 2019
r. poz. 1460, z późn.
postępowania,
zm.10)) dla postępowań w
3)
na wyrażenie przez sprawach
z
zakresu
organ stanowiska albo
8. Bieg terminu:

więcej
niż
80%
pozostającej do spłaty
kwoty kredytu objętego
poręczeniem
lub
gwarancją.
5.
Poręczenie
lub
gwarancja są udzielane na
wniosek przedsiębiorcy, o
którym mowa w ust. 1.

wydanie
interpretacji
indywidualnej,
z
wyjątkiem interpretacji
indywidualnej, o której
mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia
1997
r.
–
Ordynacja podatkowa
–
nie
rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu na okres, o
którym mowa w ust. 1.
9.
W
okresie,
o
którym mowa w ust. 1,
organ lub podmiot może
z
urzędu
wydać
odpowiednio decyzję w
całości
uwzględniającą
żądanie
strony
lub
uczestnika postępowania,
zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia
sprzeciwu,
wyrazić
stanowisko albo wydać
interpretację
indywidualną.
10.
W
okresie,
o
którym mowa w ust. 1:
1)
przepisów
o
bezczynności
organów

ubezpieczeń społecznych.
Przepisy art. 83 ust. 5–7 i
art. 83a ustawy z dnia 13
października 1998 r. o
systemie
ubezpieczeń
społecznych stosuje się
odpowiednio.

oraz o obowiązku organu i
podmiotu, prowadzących
odpowiednio
postępowanie lub kontrolę,
do powiadamiania strony
lub
uczestnika
postępowania
o
niezałatwieniu sprawy w
terminie nie stosuje się;
2)
organom
lub
podmiotom prowadzącym
odpowiednio
postępowanie lub kontrolę
nie wymierza się kar,
grzywien ani nie zasądza
się
od
nich
sum
pieniężnych
na
rzecz
skarżących za niewydanie
rozstrzygnięć
w
terminach
określonych
przepisami prawa.
11.
Zaprzestanie
czynności przez sąd, organ
lub podmiot, prowadzące
odpowiednio
postępowanie
lub
kontrolę, w okresie, o
którym mowa w ust. 1, nie
może
być
podstawą
wywodzenia
środków
prawnych
dotyczących

bezczynności,
przewlekłości
lub
naruszenia prawa strony
do rozpoznania sprawy
bez
nieuzasadnionej
zwłoki.15
Art.
15zzg.
1.
W
przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii,
minister
właściwy
do
spraw
instytucji finansowych, w
drodze
rozporządzenia,
może
określić
inne
terminy
sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania,
przedstawiania, złożenia
i publikacji sprawozdań,
a także przekazania lub
dostarczania
danych,
informacji,
deklaracji,
sprawozdań,
raportów,
zestawień,
wyników
przeprowadzonej
weryfikacji,
decyzji,
opinii,
wezwań,
15

Art. 15zzb. 1. Starosta
może,
na
podstawie
zawartej
umowy,
przyznać przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców
dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
w
rozumieniu art. 15g ust. 4
zdanie pierwsze oraz
należnych
od
tych
wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne
w
przypadku
spadku
obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia
COVID-19.

Art. 15zzc. 1. Starosta
może,
na
podstawie
zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy będącemu
osobą
fizyczną
niezatrudniającemu
pracowników,
dofinansowanie
części
kosztów
prowadzenia
działalności gospodarczej
w
przypadku
spadku
obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia
COVID-19.

2.
Przez
spadek
obrotów
gospodarczych
rozumie się zmniejszenie
sprzedaży towarów lub
usług w ujęciu ilościowym
lub
wartościowym
2.
Przepis
ust.
1 obliczone jako stosunek
stosuje się odpowiednio łącznych obrotów w ciągu

Art. 15zzt. Przepisów art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1 nie stosuje się do terminów związanych z zapobie- ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

wniosków, składek, opłat,
wpłat, zaliczek, a także
rozpatrywania reklamacji
oraz wykonywania innych
obowiązków lub czynności
określonych w:
1)
ustawach,
o
których mowa w art. 1 ust.
2 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 180 i
284),
2)
ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych
i bankach
hipotecznych (Dz. U. z
2020 r.
poz. 415),
ustawie
z dnia
24
sierpnia
2001 r.
o
ostateczności
rozrachunku w systemach
płatności
i systemach
rozrachunku
papierów
wartościowych
oraz
zasadach nadzoru nad
tymi systemami (Dz. U.
z 2019 r. poz. 212),
ustawie z dnia 14 marca
2003
r.
o
Banku
Gospodarstwa Krajowego

do osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę
nakładczą lub umowy
zlecenia
albo
innej
umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z
ustawą z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Ko- deks cywilny
stosuje
się
przepisy
dotyczące zlecenia, albo
które wykonują pracę
zarobkową na podstawie
innej niż stosunek pracy
na rzecz pracodawcy
będącego
rolniczą
spółdzielnią produkcyjną
lub
inną
spółdzielnią
zajmującą się produkcją
rolną, jeżeli z tego tytułu
podlega
obowiązkowi
ubezpieczeń:
emerytalnemu
i
rentowemu, z wyjątkiem
pomocy
domowej
zatrudnionej przez osobę
fizyczną.

dowolnie wskazanych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych,
przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o
przyznanie
dofinansowania,
w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych
roku
poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowe- go, to jest
w dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego.

3.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 1, w
przypadku spadku obrotów
3.
Przez
spadek
o:
obrotów
gospodarczych
rozumie się zmniejszenie 1) co najmniej 30% – może
sprzedaży towarów lub być przyznane w wysokości

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2144
i 2217 oraz z 2020 r. poz.
284), ustawie z dnia 22
maja
2003
r.
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2214),
ustawie z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach
finansowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 103), ustawie z
dnia 21 lipca 2006 r. o
nadzorze nad rynkiem
finansowym, ustawie z
dnia 12 lutego 2010 r. o
rekapitalizacji niektórych
instytucji
oraz
o
rządowych instrumentach
stabilizacji
finansowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 124
oraz z 2019 r. poz. 1798),
ustawie z dnia 12 maja
2011
r.
o
kredycie
konsumenckim, ustawie z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji

usług w ujęciu ilościowym
lub
wartościowym
obliczone jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych,
przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o
przyznanie
dofinansowania,
w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych
roku
poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30
kolejno
po
sobie
następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowe- go, to jest
w dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego.

50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia
miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może
być przyznane w wysokości
70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia
miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może
być przyznane w wysokości
90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia
miesięcznie
– na okres nie dłuższy niż 3
miesiące.
4.
Rada
Ministrów
może,
w
celu
przeciwdziałania COVID19,
w
drodze
rozporządzenia,
przedłużyć okres,
o
którym mowa w ust. 3,
mając na względzie okres
obowiązywania
stanu
zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.
5.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 3,
jest wypłacane w okresach

przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 2279), ustawie z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nadzorze
makroostrożnościowym
nad
systemem
finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie
finansowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 483), ustawie z
dnia 9 października 2015
r.
o
wsparciu
kredytobiorców,
którzy
zaciągnęli
kredyt
mieszkaniowy i znajdują
się w trudnej sytuacji
finansowej (Dz. U. z 2019
r. poz. 2138), ustawie z
dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym
Funduszu
Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania
depozytów
oraz
przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z
2019 r. poz. 795, 730,
1495, 1655, 1798, 2020 i
2217)

4.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 1, w
przypadku
spadku
obrotów o:

miesięcznych, po złożeniu
przez
przedsiębiorcę
oświadczenia
o
prowadzeniu działalności
w danym miesiącu, za
1)
co najmniej 30% –
który dofinansowanie jest
może być przyznane w
wypłacane.
wysokości
nieprzekraczającej kwoty 6.
Przedsiębiorca jest
stanowiącej sumę 50% obowiązany
do
wynagrodzeń
prowadzenia działalności
poszczególnych
gospodarczej przez okres,
pracowników
objętych na który przyznane zostało
wnioskiem
o dofinansowanie, oraz, po
dofinansowanie wraz ze zakończeniu
składkami
na dofinansowania,
przez
ubezpieczenia społeczne okres
równy
temu
należnymi
od
tych okresowi.
wynagrodzeń, jednak nie
7.
W
przypadku
więcej niż 50% kwoty
nieprowadzenia
minimalnego
działalności gospodarczej
wynagrodzenia za pracę w
przez okres, o którym
rozumieniu ustawy z dnia
mowa
w
ust.
6,
10 października 2002 r. o
przedsiębiorca
jest
minimalnym
obowiązany do zwrotu
wynagrodzeniu za pracę,
otrzymanego
zwanego
dalej
dofinansowania
bez
„minimalnym
odsetek, proporcjonalnie
wynagrodzeniem”,
do okresu nieprowadzenia
powiększonego o składki
działalności gospodarczej,
na
ubezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia
społeczne od pracodawcy

–
oraz w aktach
wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw,
biorąc
pod
uwagę
konieczność zapewnienia
prawidłowej
realizacji
tych obowiązków oraz
prawidłowe
funkcjonowanie
rynku
finansowego,
jego
stabilność,
bezpieczeństwo, a także
ochronę
interesów
uczestników tego rynku.
2. W przypadku ogłoszenia
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii,
minister
właściwy
do
spraw
finansów publicznych, w
drodze
rozporządzenia,
może
określić
inne
terminy
sporządzania,
zatwierdzania,
przekazywania,
dostarczania
danych,
informacji lub sprawozdań
określonych w ustawie z
dnia 12 lutego 2009 r. o
udzielaniu przez Skarb
Państwa
wsparcia

w odniesieniu do każdego doręczenia
pracownika;
starosty.
2)
co najmniej 50% –
może być przyznane w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń
poszczególnych
pracowników
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie wraz ze
składkami
na
ubezpieczenia społeczne
należnymi
od
tych
wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 70% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia,
powiększonego o składki
na
ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego
pracownika;
3)
co najmniej 80% –
może być przyznane w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 90%
wynagrodzeń
poszczególnych

wezwania

Wniosek o dofinansowanie
przedsiębiorca składa do
powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na
miejsce
prowadzenia
działalności gospodarczej
w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia naboru przez
dyrektora
powiatowego
urzędu pracy.

instytucjom finansowym
(Dz. U. z 2016 r. poz.
1436) i ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. – Prawo
dewizowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 160 oraz z 2020 r.
poz. 284), oraz w aktach
wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw,
biorąc
pod
uwagę
konieczność zapewnienia
prawidłowej
realizacji
tych obowiązków oraz
prawidłowe
funkcjonowanie
rynku
finansowego,
jego
stabilność,
bezpieczeństwo, a także
ochronę
interesów
uczestników tego rynku.

pracowników
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie wraz ze
składkami
na
ubezpieczenia społeczne
należnymi
od
tych
wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 90% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia,
powiększonego o składki
na
ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego
pracownika.
5.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 1,
może być przyznane od
dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 10,
mikroprzedsiębiorcom,
małym
oraz
średnim
przedsiębiorcom
w
rozumieniu
przepisów
ustawy z dnia 6 marca
2018
r.
–
Prawo
przedsiębiorców na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące.

Art.
15zzh.
1.
W Art. 15zze. 1. Starosta Art. 15zzze. 1. Należności
przypadku
ogłoszenia może,
na
podstawie pieniężne,
o
których
stanu
zagrożenia zawartej
umowy, mowa w art. 12a ust. 1

epidemicznego
albo
stanu epidemii, minister
właściwy
do
spraw
finansów publicznych, w
drodze rozporządzenia,
może
określić
inne
terminy
wypełniania
obowiązków w zakresie
ewidencji
oraz
w
zakresie sporządzenia,
zatwierdzenia,
udostępnienia
i
przekazania
do
właściwego
rejestru,
jednostki lub organu
sprawozdań
lub
informacji, o których
mowa w:

przyznać
organizacji
pozarządowej
lub
podmiotowi,
o którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy
z dnia
24
kwietnia
2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o
wolontariacie,
dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
w
rozumieniu art. 15g ust. 4
zdanie pierwsze, oraz
należnych
od
tych
wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne,
w
przypadku
spadku
przychodów z działalności
1)
ustawie z dnia 29
statutowej w następstwie
września 1994 r. o
wystąpienia COVID-19.
rachunkowości (Dz. U. z
2019 r. poz. 351, 1495, 2.
Przepis
ust.
1
1571, 1655 i 1680) oraz stosuje się odpowiednio
w aktach wykonawczych do osób zatrudnionych na
wydanych na podstawie podstawie umowy o pracę
tej ustawy,
nakładczą lub umowy
zlecenia
albo
innej
2)
ustawie z dnia 27
umowy o świadczenie
sierpnia
2009
r.
o
usług, do której zgodnie z
finansach
publicznych
ustawą z dnia 23 kwietnia
oraz
w
aktach
1964 r. – Kodeks cywilny

ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
z
tytułu
oddania
nieruchomości w najem,
dzierżawę
lub
użytkowanie,
przypadające za okres
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu
epidemii,
mogą
być
umarzane w całości albo
w części lub ich spłata
może być odraczana lub
rozkładana na raty przez
starostę lub prezydenta
miasta na pra- wach
powiatu,
wykonujących
zadania
z
zakresu
administracji
rządowej,
bez zgody wojewody.
2.
Starosta
lub
prezydent
miasta
na
prawach
powiatu
wykonujący zadania z
zakresu
administracji
rządowej
bez
zgody
wojewody może odstąpić
od
dochodzenia
należności,
o
których
mowa w ust. 1, na wniosek

wykonawczych wydanych stosuje
się
przepisy podmiotu,
którego
na podstawie tej ustawy,
dotyczące zlecenia.
płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
3)
art. 45 ust. 5 3.
Przez
spadek
ponoszeniem negatywnych
ustawy z dnia 26 lipca przychodów z działalności
konsekwencji
1991
r.
o
podatku statutowej rozumie się
ekonomicznych z powodu
dochodowym od osób zmniejszenie przychodów
COVID-19.16
fizycznych (Dz. U. z 2019 z
tej
działalności
r. poz. 1387, z późn. obliczone jako stosunek
zm.11))
łącznych przychodów z
działalności statutowej w
–
biorąc pod uwagę
ciągu
dowolnie
konieczność zapewnienia
wskazanych 2 kolejnych
prawidłowej
realizacji
miesięcy kalendarzowych,
tych obowiązków.
przypadających w okresie
po dniu 1 stycznia 2020 r.
2.
W przypadku gdy do dnia poprzedzającego
terminy
posiedzeń dzień zło- żenia wniosku
przyznanie
organów zatwierdzających o
w
określone w przepisach dofinansowania,
porównaniu
do
łącznych
szczególnych przypadają
przed
terminem przychodów z działalności
z
zatwierdzenia sprawozdań statutowej
finansowych określonym w analogicznych 2 kolejnych
przepisach wydanych na miesięcy kalendarzowych
podstawie
ust.
1, roku poprzedniego; za
posiedzenia
organów miesiąc uważa się także
30 kolejno po sobie
zatwierdzających
16

12a. Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się
przepisy art. 56, art. 57 i art. 58 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

odbywają się w terminie
określonym w przepisach
wydanych na podstawie
ust. 1.

następujących
dni
kalendarzowych,
w
przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w
dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
4.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 1,
może być przyznane od
dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 9,
organizacji pozarządowej
lub podmiotowi, o którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące,
w przypadku spadku przychodów z działalności
statutowej o:
1)
co najmniej 30% –
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 50%
wynagrodzeń

poszczególnych
pracowników
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie wraz ze
składkami
na
ubezpieczenia społeczne
należnymi
od
tych
wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia,
powiększonego o składki
na
ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego
pracownika;
2)
co najmniej 50% –
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń
poszczególnych
pracowników
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie wraz ze
składkami
na
ubezpieczenia społeczne
należnymi
od
tych
wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 70% kwoty
minimalnego

wynagrodzenia,
powiększonego o składki
na
ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego
pracownika;
3)
co najmniej 80% –
w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 90%
wynagrodzeń
poszczególnych
pracowników
objętych
wnioskiem
o
dofinansowanie wraz ze
składkami
na
ubezpieczenia społeczne
należnymi
od
tych
wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 90% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia,
powiększonego o składki
na
ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy,
w odniesieniu do każdego
pracownika.
5.
Rada
Ministrów
może,
w
celu
przeciwdziałania COVID19,
w
drodze

rozporządzenia,
przedłużyć
okres, o
którym mowa w ust. 4,
mając na względzie okres
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi
wywołane.
6.
Dofinansowanie, o
którym mowa w ust. 1,
jest
wypłacane
w
okresach miesięcznych,
po
złożeniu
przez
organizację pozarządową
lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy
z dnia
24
kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie,
oświadczenia
o
zatrudnianiu w danym
miesiącu
pracowników
objętych
umową,
o
której mowa w ust. 1,
oraz
kosztach
wynagrodzeń każdego z
tych pracowników
i
należnych
od
tych

wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne,
według stanu na ostatni
dzień miesiąca, za który
dofinansowanie
jest
wypłacane.
7.
Organizacja
pozarządowa
lub
podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie,
są
obowiązane
do
utrzymania
w
zatrudnieniu
pracowników
objętych
umową, o której mowa w
ust. 1, przez okres
dofinansowania oraz okres
równy temu okresowi, po
zakończeniu
dofinansowania.
8.
W
przypadku
niedotrzymania warunku,
o którym mowa w ust. 7,
organizacja pozarządowa
lub
podmiot,
którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie,
zwraca
dofinansowanie
bez
odsetek proporcjonalnie
do okresu nieutrzymania
w
zatrudnieniu
pracownika, w terminie
30 dni od dnia doręczenia
wezwania starosty.
9.
Wniosek
o
dofinansowanie
organizacja pozarządowa
lub
podmiot,
którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, składa do
powiatowego
urzędu
pracy
właściwego
ze
względu na swoją siedzibę
w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego
urzędu pracy. We wniosku
o
dofinansowanie
organizacja pozarządowa
lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, oświadcza
o:
1)
wystąpieniu
spadku przychodów
z
działalności
statutowej
w wysokości,
o której
mowa
w ust. 4, w
związku z zaistnieniem
okoliczności, o których
mowa w ust. 1;
2)
niezaleganiu
w
regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz
Pracy
lub
Fundusz
Solidarnościowy
do
trzeciego kwartału 2019
r.;
3)
zatrudnianiu
pracowników
objętych
wnioskiem;
4)
wysokości
wynagrodzenia każdego z

pracowników
objętych
wnioskiem i należnych od
tego
wynagrodzenia
składek na ubezpieczenia
społeczne;
5)
numerze rachunku
bankowego albo numerze
rachunku prowadzonego
w spółdzielczej kasie
oszczędnościowokredytowej
właściwego
dla
prowadzonej
działalności statutowej.
10.
Oświadczenia,
o
których mowa w ust. 6 i 9,
są składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający
oświadczenie
jest
obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej
treści:
„Jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego
oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje
pouczenie
organu
o
odpowiedzialności karnej

za składanie fałszywych
oświadczeń.
11.
Organizacja
pozarządowa
lub
podmiot, którym mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie, nie może
otrzymać dofinansowania
w części, w której te same
koszty
zostały
albo
zostaną sfinansowane z
innych
środków
publicznych.
Art. 31zn. W przypadku,
gdy
z
przepisów
odrębnych
wynika
konieczność
wykorzystania
danych
pochodzących
ze
zbadanych sprawozdań
finansowych
za
rok
2019, do czasu ich
udostępnienia
uwzględnia się dane z
ostatniego
dostępnego

Art. 3 ust 1.17 W celu
przeciwdziałania COVID19 pracodawca może
polecić
pracownikowi
wykonywanie, przez czas
oznaczony,
pracy
określonej w umowie o
pracę, poza miejscem jej
stałego
wykonywania
(praca zdalna).

Art. 15zzd. 1. W celu
przeciwdziałania
negatywnym
skutkom
COVID-19 starosta może,
na podstawie umowy,
udzielić
ze
środków
Funduszu
Pracy
jednorazowo pożyczki na
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy,
o

Przepis wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
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zbadanego
rocznego
sprawozdania
finansowego
danego
podmiotu, a w razie gdy
podmiot nie był w okresie
wcześniejszym
zobowiązany
do
sporządzenia rocznego
sprawozdania
finansowego,
inne
dostępne
dane
sprawozdawcze za 2019
rok.
Przepis zdania pierwszego
stosuje się odpowiednio
do zbadanych sprawozdań
finansowych
za
rok
obrotowy
niebędący
rokiem kalendarzowym,
zakończony w 2019 r.,
które
nie
zostały
sporządzone
i
zatwierdzone przed dniem
wejścia w życie niniejszej
ustawy.

którym mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców,
który
prowadził
działalność
gospodarczą przed dniem
1 marca 2020 r.
2.
Wniosek
o
pożyczkę
mikroprzedsiębiorca
składa do powiatowego
urzędu pracy, właściwego
ze względu na miejsce
prowadzenia działalności
gospodarczej,
po
ogłoszeniu naboru przez
dyrektora
powiatowego
urzędu pracy. We wniosku
o
pożyczkę
mikroprzedsiębiorca
oświadcza
o stanie
zatrudnienia na dzień
29 lutego
2020 r. w
przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
3.
Pożyczka może być
udzielona do wysokości 5
000 zł.
4.
Oprocentowanie
pożyczki jest stałe i wynosi

w skali roku 0,05 stopy
redyskonta
weksli
przyjmowanych
przez
Narodowy Bank Polski.
5.
Okres
spłaty
pożyczki nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy, z
karencją
w
spłacie
kapitału wraz z odsetkami
przez okres 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki.18

Art. 31zo. 1. Na wniosek
płatnika składek, który
na dzień 29 lutego 2020
r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych, zwalnia
się
z
obowiązku
opłacenia nieopłaconych
należności
z
tytułu
składek na ubezpieczenia
społeczne,
na
ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz
Pracy,
Fundusz
18

Art. 31s. 1. W przypadku
gdy czas obowiązywania
umowy
najmu
lokalu
zawartej przed dniem
wejścia w życie ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie
ustawy
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi

1. mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Solidarnościowy,
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
lub
Fundusz
Emerytur
Pomostowych, należne
za okres od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w
deklaracjach
rozliczeniowych
złożonych za ten okres,
jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek przed
dniem 1 lutego 2020 r.
2.
Na
wniosek
płatnika
składek,
będącego
osobą
prowadzącą pozarolniczą
działalność,
o której
mowa
w art. 8 ust. 6
ustawy
z
dnia
13
października 1998 r. o
systemie
ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 266 i 321), zwanej
dalej „osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność”,
opłacającego
składki

sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw
upływa po tym dniu, a
przed dniem 30 czerwca
2020 r., umowa ta ulega
przedłużeniu do dnia 30
czerwca 2020 r., na
warunkach
dotychczasowych.
Przedłużenie
umowy
następuje na podstawie
oświadczenia
woli
najemcy.
2. Oświadczenie woli o
przedłużeniu
umowy
najmu lokalu do dnia 30
czerwca 2020 r., na
warunkach
dotychczasowych,
najemca
składa
wynajmującemu
lokal
najpóźniej w dniu upływu
czasu obowiązywania tej
umowy.
3. Przepisu ust. 1 nie
stosuje się:
1)
do najemcy, który
w czasie co najmniej 6
miesięcy obowiązywania

wyłącznie
na
własne
ubezpieczenia społeczne
lub
ubezpieczenie
zdrowotne, zwalnia się z
obowiązku
opłacenia
nieopłaconych należności
z tytułu składek na jego
obowiązkowe
ubezpieczenia emerytalne
i
rentowe
oraz
wypadkowe, dobrowolne
ubezpieczenie
chorobowe,
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy, należne
za okres od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., jeżeli prowadził
działalność przed 1 lutego
2020 r. i przychód z tej
działalności w rozumieniu
przepisów
o
podatku
dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w
pierwszym miesiącu, za
który
jest
składany
wniosek o zwolnienie z
opłacania
składek,
o
którym mowa w art. 31zp
ust. 1, nie był wyższy niż
300%
prognozowanego

umowy najmu
lokalu
poprzedzających
dzień
wejścia w życie ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie
ustawy
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw
albo przez cały czas
obowiązywania
umowy
najmu
lokalu
poprzedzający
dzień
wejścia w życie tej
ustawy, jeżeli umowa ta
obowiązywała przez czas
krótszy niż 6 miesięcy
poprzedzających
dzień
wejścia w życie niniejszej
ustawy, był w zwłoce z
zapłatą:
a)

czynszu lub

b)
innych niż czynsz
opłat za używanie lokalu
lub

przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w
2020 r.
4.
W przypadku osoby
prowadzącej pozarolniczą
działalność, osoby z nią
współpracującej i osoby
duchownej zwolnieniu z
obowiązku
opłacania
podlegają należności z
tytułu składek ustalone od
obowiązującej
ją
najniższej
podstawy
wymiaru tych składek.
5.
Przepis
ust.
4
stosuje się odpowiednio
do osoby wykonującej
pracę
na
podstawie
umowy
agencyjnej,
umowy zlecenia, innej
umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z
Kodeksem
cywilnym
stosuje
się
przepisy
dotyczące zlecenia i osoby
z nią współpracującej, dla

c)
opłat niezależnych
od wynajmującego lokal a
przez niego pobieranych
– za co najmniej jeden
okres rozliczeniowy, jeżeli
łączna
wartość
tych
zaległych
należności
przekroczyła
kwotę
czynszu należnego za
jeden miesiąc, lub
2)
jeżeli w czasie
obowiązywania
umowy
najmu lokalu najemca
używał tego lokalu w
sposób sprzeczny z tą
umową lub niezgodnie z
przeznaczeniem
tego
lokalu lub zaniedbywał
obowiązki, dopuszczając
do powstania w tym lokalu
szkód, lub
3)
jeżeli w czasie
obowiązywania
umowy
najmu lokalu najemca
wynajął, podnajął albo
oddał do bezpłatnego
używania ten lokal lub
jego część bez wymaganej
pisemnej
zgody
wynajmującego, lub

której podstawę wymiaru
składek
stanowi
zadeklarowana kwota.

4)
do najemcy lokalu
mieszkalnego,
któremu
przysługuje tytuł prawny
do
innego
lokalu
mieszkalnego położone- go
w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, jeżeli lokal
ten
spełnia
warunki
przewidziane dla lokalu
zamienne- go, chyba że
najemca nie może z
przyczyn
od
niego
niezależnych używać tego
lokalu.19

Art. 31zp. 1. Wniosek o
zwolnienie z obowiązku
opłacania należności z
tytułu
składek,
o
których mowa w art.
31zo, należnych za okres
od dnia 1 marca 2020 r.
do dnia 31 maja 2020 r.,
zwany dalej „wnioskiem
o zwolnienie z opłacania

Art. 27. W ustawie z dnia
15 września 2000 r. –
Kodeks
spółek
handlowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 505, 1543, 1655,
1798, 2217 oraz z 2020 r.
poz. 288) wprowadza się
następujące zmiany:

19

Art. 31t. 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
1) na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
2) któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla
lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może
z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:
1) z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
2) koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

składek”, płatnik składek
przekazuje do Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych, nie później
niż do dnia 30 czerwca
2020 r.

2.
Wniosek
o
zwolnienie z opłacania
składek zawiera:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę
skróconą,
b) numer NIP i REGON, a
jeżeli płatnikowi składek
nie nadano tych numerów
lub jednego z nich – numer
PESEL lub serię i numer
dowodu osobistego albo
paszportu,
c)
adres
korespondencji;

1)w art. 208 po § 5 dodaje
się § 51–53 w brzmieniu:
„§ 51. W posiedzeniu
zarządu
można
uczestniczyć
przy
wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość,
chyba
że
umowa spółki stanowi
inaczej.
§ 52. Zarząd może
podejmować uchwały w
trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość,
chyba
że
umowa spółki stanowi
inaczej.

do

2) oświadczenie płatnika
składek, o którym mowa w
art.
31zo
ust.
2,
potwierdzające
uzyskanie, w pierwszym
miesiącu, za który jest
składany
wniosek
o

§ 53. Członkowie zarządu
mogą brać udział w
podejmowaniu
uchwał
zarządu, oddając swój
głos
na
piśmie
za
pośrednictwem
innego
członka zarządu, chyba

zwolnienie z opłacania
składek
przychodu
z
działalności nie wyższego
niż 300% prognozowanego
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w
2020 r.;

że umowa spółki stanowi
inaczej.”;

3)
inne
informacje
niezbędne do umorzenia
składek;

„§ 11. W posiedzeniu
rady nadzorczej można
uczestniczyć
przy
wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość,
chyba
że
umowa spółki stanowi
inaczej.”,

4)
podpis
wnioskodawcy.
3.
Oświadczenie,
o
którym mowa w ust. 2 pkt
2, płatnik składek składa
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych
oświadczeń.
W
oświadczeniu
jest
zawarta
klauzula
następującej treści:
„Jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego
oświadczenia.”.

2) w art. 222:
a) po § 1 dodaje się § 11 w
brzmieniu:

b) § 3 i 4 otrzymują
brzmienie:
„§3. Członkowie rady
nadzorczej mogą brać
udział w podejmowaniu
uchwał rady nadzorczej,
oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem
innego
członka
rady
nadzorczej, chyba że
umowa spółki stanowi

Klauzula ta zastępuje
pouczenie
organu
o
odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych
oświadczeń.
4.
Wniosek
o
zwolnienie z opłacania
składek może być złożony
w
formie
dokumentu
papierowego
albo
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem
osobistym, za pomocą
profilu
informacyjnego
utworzonego w systemie
teleinformatycznym
udostępnionym
przez
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych.

inaczej. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do
porządku
obrad
na
posiedzeniu
rady
nadzorczej.

§ 4. Rada nadzorcza może
podejmować uchwały w
trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość,
chyba
że
umowa spółki stanowi
inaczej. Uchwała jest
ważna,
gdy
wszyscy
członkowie rady zostali
powiadomieni o treści
projektu uchwały oraz co
najmniej
połowa
członków rady wzięła
udział w podejmowaniu
uchwały. Umowa spółki
może
przewidywać
surowsze wymagania dotyczące
podejmowania
uchwał
w
trybie
określonym w zdaniu
pierwszym.”,

c) uchyla się § 5;
3) art. 2341 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 2341 § 1. Udział w
zgromadzeniu wspólników
można wziąć także przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej, chyba że
umowa spółki stanowi
inaczej. O udziale w
zgromadzeniu wspólników
w sposób, o którym mowa
w
zdaniu
pierwszym,
postanawia zwołujący to
zgromadzenie.
§2.
Udział
w
zgromadzeniu
wspólników, o którym
mowa w § 1, obejmuje w
szczególności:
1)
dwustronną
komunikację w czasie
rzeczywistym wszystkich
osób uczestniczących w
zgromadzeniu
wspólników, w ramach
której
mogą
one
wypowiadać się w toku
obrad
zgromadzenia

wspólników, przebywając
w innym miejscu niż
miejsce
obrad
zgromadzenia wspólników,
i
2)
wykonywanie
osobiście
lub
przez
pełnomocnika
prawa
głosu przed lub w toku
zgromadzenia
wspólników.
§ 3. Rada nadzorcza, zaś w
jej
braku
wspólnicy,
określą
w
formie
regulaminu szczegółowe
zasady udziału
w
zgromadzeniu wspólników
przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej. Regulamin
nie
może
określać
wymogów i ograniczeń,
które nie są niezbędne do
identyfikacji wspólników i
zapewnienia
bezpieczeństwa
komunikacji
elektronicznej. Przyjęcie
regulaminu może nastąpić

uchwałą wspólników bez
odbycia
zgromadzenia,
jeżeli
wspólnicy
reprezentujący
bezwzględną
większość
głosów wyrażą na piśmie
zgodę na treść tego
regulaminu.”;
4) w art. 238 dodaje się §
3 w brzmieniu:
„§ 3. W przypadku, gdy
udział w zgromadzeniu
wspólników następuje przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej,
w
zawiadomieniu
należy
dodatkowo
zamieścić
informacje o sposobie
uczestniczenia w tym
zgromadzeniu,
wypowiadania się w jego
trakcie, wykonywania na
nim prawa głosu oraz
wniesienia sprzeciwu od
podjętej wówczas uchwały
bądź uchwał.”;
5) w art. 371 po § 3 dodaje
się § 31–33 w brzmieniu:

„§ 31. W posiedzeniu
zarządu
można
uczestniczyć również przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość, chyba że statut
spółki stanowi inaczej;
przepis art. 4065 § 3
stosuje się odpowiednio.
§
32.
Zarząd
może
podejmować uchwały w
trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość, chyba że statut
spółki stanowi inaczej.
§ 33. Członkowie zarządu
mogą brać udział w
podejmowaniu
uchwał
zarządu, oddając swój głos
na
piśmie
za
pośrednictwem
innego
członka zarządu, chyba że
statut
spółki
stanowi
inaczej.”;
6) w art. 388:

a) po § 1 dodaje się § 11 w
brzmieniu:
„§ 11. W posiedzeniu rady
nadzorczej
można
uczestniczyć również przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość, chyba że statut
spółki stanowi inaczej;
przepis art. 4065 § 3
stosuje się odpowiednio.”,
b) § 2 i 3 otrzymują
brzmienie:
„§ 2. Członkowie rady
nadzorczej mogą brać
udział w podejmowaniu
uchwał rady nadzorczej,
oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem
innego
członka
rady
nadzorczej,
chyba że
statut
spółki
stanowi
inaczej. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do
porządku
obrad
na
posiedzeniu
rady
nadzorczej.

§ 3. Rada nadzorcza może
podejmować uchwały w
trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość, chyba że statut
spółki stanowi inaczej.
Uchwała jest ważna, gdy
wszyscy członkowie rady
zostali powiadomieni o
treści projektu uchwały
oraz co najmniej połowa
członków rady wzięła
udział w podejmowaniu
uchwały. Statut spółki
może
przewidywać
surowsze
wymagania
dotyczące podejmowania
uchwał
w
trybie
określonym
w
zdaniu
pierwszym.”,
c) uchyla się § 4;
7) art. 4065 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 4065 § 1. Udział w
walnym
zgromadzeniu
można wziąć również przy
wykorzystaniu
środków

komunikacji
elektronicznej, chyba że
statut
spółki
stanowi
inaczej. O udziale w
walnym zgromadzeniu w
sposób, o którym mowa w
zdaniu
pierwszym,
postanawia zwołujący to
zgromadzenie.
§ 2. Udział w walnym
zgromadzeniu, o którym
mowa w § 1 obejmuje w
szczególności:
1)
dwustronną
komunikację w czasie
rzeczywistym wszystkich
osób uczestniczących w
walnym zgromadzeniu, w
ramach której mogą one
wypowiadać się w toku
obrad
walnego
zgromadzenia,
przebywając w innym
miejscu niż miejsce obrad
walnego zgromadzenia, i
2)
wykonywanie
osobiście
lub
przez
pełnomocnika prawa głosu
przed lub w toku walnego
zgromadzenia.

§ 3. Rada nadzorcza określi
w
formie
regulaminu
szczegółowe
zasady
udziału
w
walnym
zgromadzeniu
przy
wykorzystywaniu środków
komunikacji
elektronicznej.
Regulamin
nie
może
określać
wymogów
i
ograniczeń, które nie są
niezbędne do identyfikacji
akcjonariuszy
i
zapewnienia
bezpieczeństwa
komunikacji
elektronicznej.
§4.
Spółka
publiczna
zapewnia transmisję obrad
walnego zgromadzenia w
czasie rzeczywistym. Nie
narusza to obowiązków
informacyjnych
określonych w przepisach
o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych
do
zorganizowanego

systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.
§
5.
W
przypadku
wykonywania prawa głosu
przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej
spółka
niezwłocznie
przesyła
akcjonariuszowi
elektroniczne
potwierdzenie otrzymania
głosu.
§
6.
Na
wniosek
akcjonariusza, złożony nie
później niż po upływie
trzech miesięcy od dnia
walnego
zgromadzenia,
spółka
przesyła
akcjonariuszowi lub jego
pełnomocnikowi
potwierdzenie, że jego
głos został prawidłowo zarejestrowany
oraz
policzony, chyba że takie
potwierdzenie
zostało
przekazane
akcjonariuszowi lub jego
pełnomocnikowi
wcześniej.

§ 7. W przypadku gdy
potwierdzenie, o którym
mowa w § 6, otrzyma
pośrednik, o którym mowa
w art. 68i ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2020
r. poz. 89, 284 i 288) lub
podmiot, o którym mowa
w art. 68i ust. 2 tej
ustawy,
niezwłocznie
przekazuje
on
potwierdzenie
akcjonariuszowi lub jego
pełnomocnikowi. Przepis
art. 68k ust. 6 tej ustawy
stosuje się odpowiednio.”.
Art. 31zq. 1. Za marzec,
kwiecień i maj 2020 r.
płatnik
składek
zobowiązany
jest
przesyłać
deklaracje
rozliczeniowe
lub
imienne
raporty
miesięczne na zasadach i
w terminach określonych
w przepisach ustawy o
systemie
ubezpieczeń
społecznych, chyba że
zgodnie z tymi przepisami

zwolniony
jest
z
obowiązku ich składania.
2.
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych zwalnia z
obowiązku
opłacania
należności
z
tytułu
składek, o których mowa
w art. 31zo, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni
od
dnia
przesłania
deklaracji rozliczeniowej
lub imiennych raportów
miesięczny
należnych
za
ostatni
miesiąc
wskazany we wniosku o
zwolnienie z opłacania
składek, a w przypadku
gdy
płatnik
składek
zwolniony
jest
z
obowiązku ich składania –
w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od terminu, w
którym powinna być
opłacona
składka
za
ostatni
miesiąc
wskazany we wniosku o
zwolnienie z opłacania
składek.
3.
Warunkiem
zwolnienia z obowiązku

opłacania należności z
tytułu składek, o których
mowa w art. 31zo, jest
przesłanie
deklaracji
rozliczeniowych
lub
imiennych
raportów
miesięcznych należnych
za marzec, kwiecień i
maj 2020 r. nie później
niż do dnia 30 czerwca
2020 r., chyba że płatnik
składek zwolniony jest z
obowiązku ich składania.
4.
Zwolnieniu
z
obowiązku
opłacania
podlegają należności z
tytułu składek, o których
mowa w art. 31zo, znane
na dzień rozpatrzenia
wniosku o zwolnienie z
opłacania składek.
5.
Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
informuje płatnika składek
o zwolnieniu z obowiązku
opłacania należności z
tytułu składek, o których
mowa w ust. 2.
6.
W
przypadku
płatnika składek, który

utworzył
profil
informacyjny w systemie
teleinformatycznym
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych, informacja o
której mowa w ust. 5,
udostępniana
jest
wyłącznie na tym profilu.
7.
Odmowa
zwolnienia z obowiązku
opłacania należności z
tytułu składek, o których
mowa w art. 31zo,
następuje
w
drodze
decyzji.
8.
Od decyzji
o
odmowie zwolnienia z
obowiązku
opłacania
należności
z tytułu
składek, o której mowa
w ust. 7, płatnikowi
składek przysługuje prawo
do wniesienia wniosku do
Prezesa
Zakładu
o
ponowne
rozpatrzenie
sprawy,
na
zasadach
dotyczących
decyzji
wydanej
w
pierwszej
instancji przez ministra.
Do wniosku stosuje się
odpowiednio
przepisy

ustawy z dnia 14 czerwca
1960
r.
–
Kodeks
postępowania
administracyjnego
dotyczące odwołań od
decyzji oraz ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed
sądami
administracyjnymi.
Art. 31zs. 1. W przypadku
osób
prowadzących
pozarolnicza działalność i
osób
z
nimi
współpracujących
oraz
duchownych,
jeżeli
przepisy
uzależniają
prawo
lub
wysokość
świadczeń z ubezpieczeń
społecznych od opłacenia
składek,
składki
na
ubezpieczenia społeczne,
o których mowa w art.
31zo,
zwolnione
z
obowiązku ich opłacania
traktuje się jak składki
opłacone.
2.
Osoba prowadząca
pozarolniczą działalność i

osoba
z
nią
współpracująca
oraz
duchowny
zachowuje
prawo do świadczeń z
ubezpieczenia
społecznego
w
razie
choroby i macierzyństwa
jeżeli
podlegała
ubezpieczeniu
chorobowemu w dniu 1
lutego 2020 r.
3.
Osoba,
której
dotyczy
zwolnienie
z
obowiązku
odprowadzania składki na
ubezpieczenie zdrowotne
i zgłoszeni przez nią do
tego
ubezpieczenia
członkowie
rodziny
zachowują
prawo
do
świadczeń określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych.

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

fizycznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1387, z późn.
zm.13)) po art. 52j dodaje
się
art.
52k–52u
w
brzmieniu:
„Art. 52k. 1. Podatnicy,
którzy z powodu COVID19, o którym mowa w
ustawie z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi
sytuacji
kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 i 567),
zwanej dalej „ustawą
o COVID-19”:
1)
ponieśli w 2020 r.
stratę z pozarolniczej
działalności gospodarczej
oraz
2)
uzyskali w 2020 r.
łączne
przychody
z
pozarolniczej
działalności gospodarczej
niższe o co najmniej 50%

od łącznych przychodów
uzyskanych w 2019 r. z
tej działalności
–
mogą
jednorazowo obniżyć o
wysokość tej straty, nie
więcej jednak niż o
kwotę 5 000 000 zł,
odpowiednio dochód lub
przychód uzyskany w
2019 r. z pozarolniczej
działalności
gospodarczej.
2.
Przez
łączne
przychody,
o
których
mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie
się
sumę
przychodów
uwzględnianych
przy
obliczaniu podatku na
podstawie art. 27 ust. 1 i
art. 30c oraz ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych.
3.
W celu dokonania
obniżenia, o którym mowa
w ust. 1, podatnik składa
korektę zeznania za rok
2019 r.,
o którym

mowa w art. 45 ust. 1 lub
ust. 1a pkt 2, lub art. 21
ust. 2 pkt 2 ustawy o
zryczałtowanym podatku
dochodowym.
4.
Strata nieodliczona
na podstawie ust. 1
podlega odliczeniu na
podstawie art. 9 ust. 3
albo art. 11 ustawy o
zryczałtowanym podatku
dochodowym.
Art. 52l. Limit zwolnienia
przedmiotowego,
o
którym mowa w art. 21
ust. 1:
1) pkt 9a – w 2020 r.
wynosi 3 000 zł;
2) pkt 26 lit. b – w 2020 r.
wynosi 10 000 zł; 3) pkt
67 – w 2020 r. i 2021 r.
wynosi 2 000 zł;
4) pkt 78 lit. b – w 2020 r.
i 2021 r. wynosi 3 000 zł.
Art. 52m. Wolne od
podatku dochodowego są
otrzymane lub postawione

do dyspozycji podatnika w
2020 r.:
1)
świadczenia
postojowe, o których
mowa w art. 15zq ustawy
o COVID-19;
2)
świadczenia
polegające
na
zakwaterowaniu
i
wyżywieniu,
o których
mowa w art. 15x ust. 3
pkt 1 ustawy o COVID-19.
Art. 52n. 1. Od podstawy
obliczenia
podatku
ustalonej zgodnie z art. 26
ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w
celu obliczenia podatku
lub
zaliczki
podatnik
może odliczyć darowizny
przekazane od dnia 1
stycznia 2020 r. do dnia
30 września 2020 r. na
przeciwdziałanie COVID19, o którym mowa w art.
2 ust. 2 ustawy o COVID19:
1)
podmiotom
wykonującym działalność
leczniczą, wpisanym do

wykazu, o którym mowa
w art. 7 ustawy o COVID19;
2)
Agencji
Rezerw
Materiałowych
z
przeznaczeniem na cele
wykonywania
zadań
ustawowych;
3)
Centralnej
Bazy
Rezerw
SanitarnoPrzeciwepidemicznych z
przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności
statutowej.
2.
W
przypadku
darowizny, o której mowa
w ust. 1, przekazanej:
1)
do dnia 30 kwietnia
2020 r. – odliczeniu
podlega
kwota
odpowiadająca
200%
wartości darowizny;
2)
w maju 2020 r. –
odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca
150%
wartości darowizny;
3)
2020

od dnia 1 czerwca
r. do dnia 30

września
2020
r.
–
odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości
darowizny.
3.
Odliczeniu
podlegają
darowizny
nieodliczone na podstawie
art. 26 ust. 1 pkt 9 i art.
11
ustawy
o
zryczałtowanym podatku
dochodowym.
4.
W
zakresie
nieuregulowanym
w
niniejszym artykule, do
darowizn
stosuje
się
odpowiednio
przepisy
art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6,
6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2,
ust. 13a i 15 oraz art. 45
ust. 3a

Art. 52o. 1. W przypadku
zaliczek
na
podatek
pobranych w marcu i
kwietniu 2020 r. od
przychodów ze stosunku
służbowego,
stosunku
pracy, pracy nakładczej
lub
spółdzielczego
stosunku pracy oraz od

zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia
społecznego wypłacanych
przez płatników, o których
mowa
w
art.
31,
obowiązek określony w
art. 38 ust. 1, podlega
wykonaniu w terminie do
dnia 1 czerwca 2020 r.,
jeżeli płatnicy ci ponieśli
negatywne
konsekwencje
ekonomiczne z powodu
COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje
się
odpowiednio
do
płatników,
o
których
mowa w art. 41 ust. 1 i 4,
dokonujących świadczeń z
tytułu
działalności
wykonywanej osobiście, o
której mowa w art. 13 pkt
8 oraz z tytułu praw
autorskich
i
praw
pokrewnych.

Art. 52p. 1. Przedłuża się
do dnia 20 lipca 2020 r.
termin zapłaty podatku, o
którym mowa w art. 30g

ust. 1120 zdanie pierwsze,
za miesiące marzec–maj
2020
r., w
których
podatnik spełniał łącznie
następujące warunki:
1)
podatnik poniósł w
danym
miesiącu
negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu
COVID-19;
2)
uzyskane
przez
podatnika
w
danym
miesiącu przychody, o
których mowa w art. 14,
są niższe o co najmniej
50% w stosunku do
analogicznego
miesiąca
poprzedniego
roku
podatkowego,
a
w
przypadku
podatnika,
który
rozpoczął
prowadzenie działalności
gospodarczej w 2019 r. – w
stosunku do uzyskanych w
tym
roku
średnich
przychodów, o których
mowa w art. 14.
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30g ust. 11 Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.

2.
Warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie
stosuje się do podatników,
którzy:
1)
stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w
przypadku
której
nie
ustala się przychodów;
2)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
gospodarczej w ostatnim
kwartale 2019 r. i nie
uzyskali w tym okresie
przychodów, o których
mowa w art. 14;
3)
rozpoczęli
działalność w 2020 r.
3.
Przez
średnie
przychody,
o
których
mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie
się
kwotę
stanowiącą
iloraz
przychodów,
o których
mowa
w
art.
14,
uzyskanych w roku, w
którym podatnik rozpoczął
prowadzenie działalności
gospodarczej, i liczby
miesięcy, w których była

prowadzona
działalność.

ta

Art. 52q. 1. Zwalnia się z
obowiązku
zwiększenia
dochodu na podstawie art.
44 ust. 17 pkt 221 i ust. 23
za poszczególne okresy
rozliczeniowe
przypadające w 2020 r., w
których spełnione zostały
łącznie
następujące
warunki:
1)
podatnik poniósł w
danym
okresie
rozliczeniowym
negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu
CO- VID-19;
2)
uzyskane
przez
podatnika
w
danym
okresie
rozliczeniowym
przychody,
o
których
mowa w art. 14, są niższe
o co najmniej 50% w
21

art. 44 ust. 17 Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f:
2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy
od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie
zostanie uregulowane.
art. 44 ust. 23 Przepisy ust. 17–22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym mowa w ust. 15.

stosunku do analogicznego
okresu poprzedniego roku
podatkowego,
a
w
przypadku
podatnika,
który
rozpoczął
prowadzenie działalności
gospodarczej w 2019 r. – w
stosunku do uzyskanych w
tym
roku
średnich
przychodów, o których
mowa w art. 14.
2.
Warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie
stosuje się do podatników,
którzy:
1)
stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w
przypadku
której
nie
ustala się przychodów;
2)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
gospodarczej w ostatnim
kwartale 2019 r. i nie
uzyskali w tym okresie
przychodów, o których
mowa w art. 14;
3)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
gospodarczej w 2020 r.

3.
Przez
średnie
przychody,
o
których
mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie
się
kwotę
stanowiącą
iloraz
przychodów,
o których
mowa
w
art.
14,
uzyskanych w poprzednim
roku podatkowym i liczby
miesięcy, w których była
prowadzona
działalność
gospodarcza w tym roku.
4.
Do
przychodów
uzyskanych w poprzednim
roku
podatkowym,
o
których mowa w ust. 1 pkt
2 i ust. 3, zalicza się
również
przychody
zmarłego przedsiębiorcy,
o których mowa w art. 14.

Art. 6. W ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 865,
z późn.
zm.14)) po art. 38e dodaje
się art. 38f–38m:
„Art. 38f. 1. Podatnicy,
którzy z powodu COVID-

19, w rozumieniu ustawy
z dnia 2 marca 2020 r.
o
szczególnych
rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 374 i 567), zwanej
dalej „ustawą
o
COVID-19”:
1)
ponieśli stratę w
roku podatkowym, który
rozpoczął
się
przed
dniem 1 stycznia 2020 r.
a zakończy się po dniu 31
grudnia 2019 r., lub
rozpoczął się po dniu 31
grudnia 2019 r. a przed
dniem 1 stycznia 2021 r.
oraz
2)
uzyskali w roku
podatkowym, o którym
mowa w pkt 1, przychody
niższe o co najmniej 50%
od
przychodów
uzyskanych
w roku
podatkowym
bezpośrednio

poprzedzającym
pierwszy rok podatkowy,
o którym mowa w pkt 1
–
mogą
jednorazowo obniżyć o
wysokość tej straty, nie
więcej jednak niż o
kwotę 5 000 000 zł,
dochód uzyskany
w
roku
podatkowym
bezpośrednio
poprzedzającym
rok
podatkowy, o którym
mowa w pkt 1.
2.
W
przypadku
upływu
terminu
do
złożenia zeznania lub
złożenia zeznania za rok
podatkowy, w którym
dokonywane
jest
obniżenie na podstawie
ust. 1, podatnik składa
korektę zeznania.
3.
Strata nieodliczona
na podstawie ust. 1
podlega odliczeniu na
podstawie art. 7 ust. 5.

Art. 38g. 1. Od podstawy
opodatkowania ustalonej
zgodnie z art. 18 ust. 1 w
celu obliczenia podatku
lub zaliczki podatnik może
odliczyć nieodliczone na
podstawie art. 18 ust. 1
pkt 1
i 8 darowizny
przekazane od dnia 1
stycznia 2020 r. do dnia 30
września w 2020 r. na
przeciwdziałanie COVID19, o którym mowa w art.
2 ust. 2 ustawy o COVID19:
1)
podmiotom
wykonującym działalność
leczniczą, wpisanym do
wykazu, o którym mowa
w art. 7 ustawy o COVID19;
2)
Agencji
Rezerw
Materiałowych
z
przeznaczeniem na cele
wykonywania
zadań
ustawowych;
3)
Centralnej
Bazy
Rezerw
SanitarnoPrzeciwepidemicznych z

przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności statutowej.
2.
W
przypadku
darowizny, o której mowa
w ust. 1, przekazanej:
1)
do dnia 30 kwietnia
2020
r.–
odliczeniu
podlega
kwota
odpowiadająca
200%
wartości darowizny;
2)
w maju 2020 r. –
odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca
150%
wartości darowizny;
3)
od dnia 1 czerwca
2020 r. do dnia 30
września
2020
r.
–
odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości
da- rowizny.
3.
W
zakresie
nieuregulowanym
w
niniejszym artykule, do
darowizn
stosuje
się
odpowiednio
przepisy
art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g,
1k oraz art. 27 ust. 4a.

Art. 38h. 1. Przedłuża się
do dnia 20 lipca 2020 r.
termin zapłaty podatku, o
którym mowa w art. 24b
ust. 11 22zdanie pierwsze,
za miesiące marzec–maj
2020
r., w
których
podatnik spełniał łącznie
następujące warunki:
1)
podatnik poniósł w
danym
miesiącu
negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu
COVID-19, o którym mowa
ustawie o COVID-19;
2)
uzyskane
przez
podatnika
w
danym
miesiącu przychody, o
których mowa w art. 12,
są niższe o co najmniej
50% w stosunku do
analogicznego
miesiąca
poprzedniego
roku
podatkowego,
a
w
przypadku
podatnika,
który
rozpoczął
prowadzenie działalności
w 2019 r. – w stosunku do
22

11. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Jeżeli podatnik przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złoży zeznanie, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, podatek od przychodów z budynków za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca nie później niż w terminie złożenia tego zeznania.

uzyskanych w tym roku
średnich przychodów, o
których mowa w art. 12.
2.
Warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie
stosuje się do podatników,
którzy:
1)
stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w
przypadku
której
nie
ustala się przychodów;
2)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
w ostatnim kwartale 2019
r. i nie uzyskali w tym
okresie przychodów,
o
których mowa w art. 12;
3)
rozpoczęli
prowadzenie działalności
w 2020 r.

Art. 38i. 1. Zwalnia się z
obowiązku
zwiększenia
dochodu
stanowiącego
podstawę
obliczenia
zaliczki na podstawie art.
25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 za
poszczególne
okresy
rozliczeniowe

przypadające w 2020 r., w
których podatnik spełnił
łącznie
następujące
warunki:
1)
podatnik poniósł w
danym
okresie
rozliczeniowym
negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu
COVID-19, o którym mowa
w ustawie o COVID-19;
2)
uzyskane
przez
podatnika
w
danym
okresie
rozliczeniowym
przychody,
o
których
mowa w art. 12, są niższe
o co najmniej 50% w
stosunku do analogicznego
okresu poprzedniego roku
podatkowego,
a
w
przypadku
podatnika,
który
rozpoczął
prowadzenie działalności
w 2019 r. – w stosunku do
uzyskanych w tym roku
średnich przychodów, o
których mowa w art. 12.
2.
Warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie

stosuje się do podatników,
którzy:
1) stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w
przypadku
której
nie
ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie
działalności w ostatnim
kwartale 2019 r. i nie
uzyskali w tym okresie
przychodów,
o których
mowa w art. 12;
3) rozpoczęli prowadzenie
działalności w 2020 r.
3.
Przez
średnie
przychody,
o
których
mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie
się
kwotę
stanowiącą
iloraz
przychodów,
o których
mowa
w
art.
12,
uzyskanych
w
roku
rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej,
i liczby miesięcy, w
których była prowadzona
ta działalność.

4.
Jeżeli
podatnik,
którego rok podatkowy
zakończy się przed dniem
1 października 2020 r.,
posiada zobowiązania, o
których mowa w art. 18f
ust.
1
pkt
2,
i
zobowiązania
te
nie
zostaną uregulowane do
dnia złożenia zeznania za
ten rok, do zobowiązań
tych nie stosuje się art.
18f
ust.
5
i
6.
Zobowiązania
te
podlegają doliczeniu do
dochodu
stanowiącego
podstawę
obliczenia
zaliczki począwszy od
pierwszego
okresu
rozliczeniowego
następnego
roku
podatkowego,
nie
wcześniej
niż
w
rozliczeniu zaliczki za
2021 r., jeżeli do dnia
terminu płatności tej
zaliczki zobowiązanie to
nie zostanie uregulowane.
Art. 38j. 1. Podatnicy
będący
małymi
podatnikami, którzy na

2020
r.
wybrali
uproszczoną
formę
wpłacania za- liczek, o
której mowa w art. 25 ust.
6, mogą zrezygnować w
trakcie roku podatkowego
z tej formy wpłacania zaliczek,
jeżeli
ponoszą
negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu
COVID-19. Przepisu art. 25
ust. 7 pkt 2 nie stosuje się.
2.
W
przypadku
rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek
na podstawie ust. 1
zaliczki należne do końca
roku oblicza się zgodnie z
art. 25 ust. 1 począwszy
od miesiąca, za który
podatnik
ostatni
raz
zastosował
uproszczoną
formę
wpłacania
zaliczek. Przy obliczaniu
tych
zaliczek
uwzględnia się zaliczki
płacone w uproszczonej
formie na podstawie art.
25 ust. 6–10.
3.
O rezygnacji z
uproszczonej
formy

wpłacania zaliczek na
podstawie
ust.
1
podatnicy informują w
zeznaniu, o którym mowa
w art. 27 ust. 1,
składanym za 2020 r.
4.
Przepisy ust. 1–3
stosuje się odpowiednio
do podatników, których
rok podatkowy jest inny
niż
kalendarzowy
i
obejmuje część 2020 r.

Art. 38k. 1. Podatnicy
mogą
dokonywać
jednorazowo
odpisów
amortyzacyjnych
od
wartości
początkowej
środków trwałych, które
zostały nabyte w celu
produkcji
towarów
związanych
z
przeciwdziałaniem COVID19, o którym mowa w art.
2 ust. 2 ustawy o COVID19, i wprowadzone do
ewidencji
środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych
i
prawnych w 2020 roku.

2. Za towary, o których
mowa w ust. 1, uważa się
w szczególności: maseczki
ochronne,
respiratory,
środki
odkażające,
medyczną
odzież
ochronną, ochraniacze na
obuwie,
rękawiczki,
okulary, gogle, środki do
dezynfekcji
i higieny
rąk.

Art. 22. W ustawie z dnia
13 października 1998 r. o
systemie
ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 266
i 321)
wprowadza
się
następujące zmiany:
1)
w art. 36 dodaje
się ust. 17 w brzmieniu:
„17. Płatnik składek lub
osoba fizyczna zlecająca
dzieło informuje Zakład o
zawarciu każdej umowy o
dzieło, jeżeli umowa taka
zawarta zostanie z osobą,
z którą nie pozostaje w
stosunku pracy lub jeżeli
w ramach takiej umowy

nie wykonuje pracy na
rzecz
pracodawcy,
z
którym
pozostaje
w
stosunku
pracy,
w
terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.”;

