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CZĘŚĆ III ZMIANY PRZEPISÓW 

Treść „Tarczy Antykryzysowej 2.0 Informatora dla przedsiębiorcy – najważniejsze zmiany w przepisach 
– Suplement” pokrywa tematykę zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to 
ustawa nowelizująca dwie poprzednie, których postanowienia zawarte zostały już w Tarczy 
Antykryzysowej - Informatorze dla przedsiębiorcy – najważniejsze zmiany w przepisach. 

Jeżeli dana materia została wcześniej poruszona w Informatorze, a nowa ustawa wprowadza zmianę, 
rozszerzenie bądź doprecyzowanie przepisów, wówczas przy omówieniu znajdzie się odsyłacz do 
poprzedniej wersji, np. „por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany 
przepisów”,  pkt 8, s. 10-15”  

1. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

A. ZDALNE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z O. O. ORAZ SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 Adresaci: spółki z o. o. oraz spółki akcyjne 

Zasady: 

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
8, s. 10-15. 

➔ Na mocy art. 24 pkt 1 i 2 Ustawy COVID-19 Zmiany-2, ustawodawca zdecydował się rozszerzyć 
przewidzianą w poprzedniej ustawie nowelizującej możliwość zdalnego podejmowania uchwał 
przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Zgodnie z 
brzmieniem projektowanych art. 222 § 41 KSH (spółka z o. o.) oraz art. 388 § 31 KSH (spółka 
akcyjna), rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, 
dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady 
nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Zatem katalog spraw, w których rada nadzorcza spółki z o. o. 
oraz spółki akcyjnej, będzie mogła podejmować uchwały w trybie zdalnym, został poszerzony 
o sprawy, w których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne. Warunkiem skutecznego 
podjęcia takiej uchwały jest brak sprzeciwu ze strony którekolwiek z członków rady nadzorczej, 
biorącego udział w głosowaniu. 

B. ELEKTRONICZNY ZAPIS NA AKCJE 

Adresaci: spółki z o. o. oraz spółki akcyjne  

Zasady: 

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
8, s. 10-15. 

➔ Zmianie ulega również treść art. 437 KSH, dotychczas jeszcze nie zmienianego przez Ustawę 
COVID-19 oraz Ustawę COVID-19 Zmiany-1. W przywołanym przepisie uregulowano kwestię 
zapisów subskrybentów na akcje spółki akcyjnej. Art. 24 pkt 3 Ustawy COVID-19 Zmiany-2 
ustawodawca wprowadził alternatywny sposób skutecznego dokonania zapisu na akcje przez 
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subskrybentów, przewidując wykorzystanie do tego celu drogi elektronicznej. Jednocześnie w 
zmienionym art.  art. 437 § 1 KSH, wskazano wymagane zabezpieczenia, jakie wiążą się z 
dokonaniem zapisu na akcje w postaci elektronicznej. Każdorazowy taki zapis  wymaga 
wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
Wprowadzenie nowego sposobu zapisu na akcje wymusiło dokonanie kolejnych zmian w art. 
437 KSH. I tak,: 

➔ przy zapisie na akcje w postaci elektronicznej, wymóg uzyskania podpisów subskrybenta oraz 
spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje, został 
wyłączony, co wynika ze zmiany wspomnianego już  art. 437 § 1 KSH, w którym wskazano jako 
instrumenty uwierzytelniające zapis na akcje złożony za pomocą formularza elektronicznego - 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. 

➔ Ważność dokonanego zapisu na akcje w postaci elektronicznej uzależniona jest zatem od 
spełnienia następujących warunków: 

•  oznaczenia liczby i rodzajów subskrybowanych akcji, 

• wysokości wpłaty dokonanej na akcje, 

• zgody subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest 
akcjonariuszem spółki, 

• opatrzenia wypełnionego formularza elektronicznego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

➔ Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej będzie wymagało również poświadczenia przez 
podmiot przyjmujący zapis. 

2. ZMIANY DOTYCZĄCE ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO  

Adresaci: ubezpieczony, zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem oraz innymi osobami, a także funkcjonariusze, wskazani w art. 3 
ust. 2 Ustawy COVID-19 (por. treść niniejszego punktu). 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
20, s. 21-22. 

➔ Na podstawie art. 68 pkt 1 Ustawy COVID-19 Zmiany 2, rozszerzony został katalog 
ubezpieczonych, którzy uprawnieni są do ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Znowelizowany art. 4 Ustawy COVID-19 do osób uprawnionych będzie zaliczał także 
funkcjonariuszy, zwolnionych od pełnienia służby, wymienionych szczegółowo w art. 3 ust. 2 
Ustawy COVID-19.  

➔ Katalog ubezpieczonych do ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy obejmuje 
funkcjonariuszy: 

• Policji,  

• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

• Agencji Wywiadu,  

• Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  

• Służby Wywiadu Wojskowego,  

• Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  

• Straży Granicznej,  

• Służby Ochrony Państwa,  

• Państwowej Straży Pożarnej,  

• Służby Celno-Skarbowej  
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• Służby Więziennej, 

• od 14 kwietnia 2020 roku - Straży Marszałkowskiej.  
➔ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy stanowi dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy. Tryb i zasady 

przyznawania tego zasiłku podlega ustawom szczególnym, regulującym organizację 
poszczególnych służb, których funkcjonariuszami są uprawnieni do pobierania zasiłku. Czasu 
pobierania zasiłku nie wlicza się do okresów dotyczących przebywania funkcjonariusza na 
zwolnieniu lekarskim, szczegółowo uregulowanym w ustawach szczególnych, dotyczących 
organizacji poszczególnych służb.  

3. WPROWADZENIE DEFINICJI UTRATY DOCHODU  
• w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 111) i 

• w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818). 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie 
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, 
stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na 
okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. 

➔ Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie 
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, 
stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 
2021 r. 

4. ZMIANA W ZAKRESIE WAŻNOŚCI BADAŃ OKRESOWYCH 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
3, s. 3-4. 

➔ Wydłużony został czas na wydanie przez lekarza specjalisty z zakresu medycyny pracy, 
orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, od którego wydania odrębne przepisy 
uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu 
wykonania czynności zawodowych przez pracownika, w związku z tym takie orzeczenie 
powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

➔ Ponadto, ustawodawca zdecydował się na dodanie do art. 31m Ustawy COVID-19 nowego 
ustępu, zgodnie z którym jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych 
czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności przez żołnierzy 
zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego albo 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie przewidziane przepisami kursy, turnusy lub 
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szkolenia w roku 2020 nie będą się odbywały, co nie wpływa na uprawnienia żołnierzy 
zawodowych do wykonywania obowiązków służbowych. 

➔ Ustawa wprowadza też rozszerzenie, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się 
wykonywanie następujących obowiązków, zobowiązujących do tego, że: 

• przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić 
kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła szkolenie okresowe, 

• kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa 
kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie 
okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy, 

• kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego 
krajowego prawa jazdy, 

• kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim 
przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

• kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym 
przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

• przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do 
kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne; 

➔ wszystkie nowe zasady w tym zakresie, w szczególności z Ustawy COVID-19 Zmiany 1, stosuje 
się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania 
okresowego. 

5. PRZEDŁUŻONY OKRES WAŻNOŚCI CZASOWEJ REJESTRACJI POJAZDÓW  

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Na podstawie art. 79 Ustawy COVID-19 Zmiany 2, wydłużony został okres ważności czasowej 
rejestracji pojazdów, dokonywanej na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydanych podczas tej 
rejestracji pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. 

➔ Zgodnie z art. 74 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, czasowej rejestracji dokonuje się:  

a) z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;  
b) na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia: 

- wywozu pojazdu za granicę, 
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania 

technicznego lub naprawy. 
➔ Czasowa rejestracja pojazdu dokonana oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie 

czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Uwaga! Wydłużony okres ważności czasowej rejestracji wraz z wydawanymi podczas tej rejestracji 
pozwoleniami czasowymi i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi dotyczy wyłącznie sytuacji, 
kiedy termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Ponadto, regulacja zawarta w art. 79 Ustawy COVID-19 Zmiany 2 ma zastosowanie wyłącznie do 
pojazdów, które spełniają wymogi techniczne, wskazane szczegółowo w art. 66 Prawa o ruchu 
drogowym. 

6. ZMIANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

A. KATALOG DOKUMENTÓW 

Adresaci: strony umowy zawartej w drodze udzielenia zamówienia publicznego - wykonawca oraz 
zamawiający. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
4, s. 5. 

➔ Rozszerzony został katalog oświadczeń oraz dokumentów, które strony umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zobowiązane są do dołączania do wzajemnie przekazywanych sobie 
informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Ustawą COVID-19 Zmiany-2, 
w zakres ww. dokumentów wchodzą oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności: 

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

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną 
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, 
o których mowa w pkt 1–5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 
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B. KATALOG ZMIAN UMOWY 

Adresaci: strony umowy zawartej w drodze udzielenia zamówienia publicznego - wykonawca oraz 
zamawiający. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
4, s. 6. 

➔ Rozszerzony został katalog otwarty zmian, które mogą wprowadzić strony umowy w sprawie 
zamówienia publicznego do zawartej już umowy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wskazane 
przez strony okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na 
należyte jej wykonanie.  

➔ Konkretna zmiana nastąpiła w art. 15r ust. 4 pkt 3 Ustawy COVID-19, który obecnie przewiduje, 
że strony, oprócz zmian zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy, mogą także zmienić sposób rozliczenia tego wynagrodzenia. 

➔ Należy jednak mieć na uwadze, że katalog zmian określony w art. 15r ust. 4 pkt 3 Ustawy 
COVID-19 jest katalogiem otwartym, wobec czego zawiera jedynie przykładowe zmiany, które 
mogą wprowadzić strony do zawartej już umowy. O powyższym świadczy użycie przez 
ustawodawcę zwrotu “w szczególności”. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zmiany umowy 
dotyczyły innych niż zaproponowanych przez ustawodawcę postanowień. 

➔ W brzmieniu ustalonym przez Ustawę COVID-19 Zmiany-2, art. 15r ust. 4 Ustawy COVID-19, 
przewiduje możliwość dokonywania, w szczególności: 

1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części; 

2) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 
3) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. 

C. ZAWARCIE UMOWY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Adresaci: strony umowy zawartej w drodze udzielenia zamówienia publicznego - wykonawca oraz 
zamawiający. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
4, s. 5- 6. 

➔ Ustawa COVID-19 Zmiany 2 wprowadziła do art. 15r Ustawy COVID-19 po ust. 9 kolejny, ust. 
10, który nakazuje zawieranie umów o zamówienia publiczne w formie pisemnej. Jeżeli jednak 
zamawiający wyrazi na to zgodę, dopuszczalne będzie także zawarcie tej umowy w formie 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (ustawodawca użył 
określenia “postać elektroniczna” jednakże, po zastosowaniu odpowiedniej wykładni tego 
przepisu należy je interpretować jako “forma elektroniczna”). 

D. ART. 15R USTAWY COVID-19 A UMÓWY WYŁĄCZONE ZE STOSOWANIA PZP 

Adresaci: strony umowy zawartej w drodze udzielenia zamówienia publicznego - wykonawca oraz 
zamawiający. 

Zasady:   
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➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
4, s. 4- 6. 

➔ Ustawa COVID-19 Zmiany 2 wprowadziła do art. 15r Ustawy COVID-19 po ust. 10 kolejny ust. 
11, który nakazuje stosowanie postanowień tego przepisu także do umów zawieranych przez 
zamawiających w rozumieniu ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej zwana “PZP”), co do których nastąpiło wyłączenie jej 
stosowania. 

➔ Powyższe regulacja powoduje więc, że art. 15r Ustawy COVID-19 znajdzie także zastosowanie 
w przypadku sytuacji, w których występują okoliczności określone w art. 4 PZP (okoliczności 
powodujące wyłączenie stosowania ustawy PZP w odniesieniu do stosunku prawnego 
łączącego wykonawcę z zamawiającym). 

7. GOSPODARKA ODPADAMI 

Adresaci: organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, 
organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby prawne i jednostki  organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
21, s. 22- 23. 

➔ Polecenie dotyczące gospodarowania odpadami medycznych o właściwościach zakaźnych 
wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 może także dotyczyć magazynowania 
odpadów medycznych przez ich wytwórcę. 

8. ASYSTA FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

Adresaci: właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu 
oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub 
urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących 
się w posiadaniu osób trzecich + Policja + Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

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

➔ asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie, 
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➔ zapewnienie właścicielowi infrastruktury lub jego upoważnionemu przedstawicielowi wejścia 
na teren nieruchomości, w tym do budynku, będzie możliwe po przedstawieniu właściwemu 
miejscowo komendantowi Policji dowodów na odmowę takiego wstępu, 

➔ właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności jest obowiązany do 
zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, 
niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym 
stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi 
czynnościami, 

➔ w przypadku nieruchomości lub budynków objętych zakazem wstępu z uwagi na działania 
związane ze zwalczaniem COVID-19, warunki takiego dostępu będą uzgadniane z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym. 

9. UDOSTĘPNIANIE DANYCH O LOKALIZACJI 

Adresaci: operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne jest obowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu 
do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres ostatnich 14 dni, 
telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną 
COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w sposób i w formie ustalonej przez 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

➔ operator na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jest obowiązany do 
przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego ministra, w celu przeciwdziałania COVID-
19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej 
zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych; 

➔ nie jest wymagana zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie tych 
danych, 

➔ podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej 
anonimizacja danych o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane 
niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku, w celu przeciwdziałania 
COVID-19, nie stanowi czynności przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną. 

10. PRAWO BUDOWLANE WEDŁUG USTAWY COVID-19 

Adresaci: inwestorzy oraz wykonawcy robót budowlanych. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
5, s. 6- 7. 

➔ Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w 
zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, 
handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, 
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obronności stosuje się odpowiednio zasady takie jak w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

11. KURSY, SZKOLENIA I CYKLE PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZE 

Adresaci: wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ terminy przejścia kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i 
przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi 
wojewódzkiemu Policji oraz termin wydania opinii przez właściwego ze względu na jej miejsce 
zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, przedłuża się do 90 
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; 

➔ terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych 
stwierdzających, że osoba nie ma z zaburzeń psychicznych lub nie ma znacznie ograniczonej 
sprawności psychofizycznej; nie wykazuje istotnych zaburzeń funkcjonowania 
psychologicznego lub nie jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych i 
potwierdzających, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i 
psychologa upoważnionego przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii; 

➔ w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się 
przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w 
całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu 
stanowiskowego: 

• pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, 

• pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie 
czynników niebezpiecznych, 

• pracownika przenoszonego na dwa wyżej wskazane stanowiska, 

• ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 
studencką; 

➔ w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP lub 
bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 
termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii; 

➔ w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle 
przeglądowo-naprawcze, o których mowa przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, o czasookres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 
3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania. 

12. ODROCZENIE LUB ZANIECHANIE POBORU OPŁAT 

Adresaci: wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość oraz organizacje pozarządowe,  
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Zasady:   
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➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
18, s. 19- 20. 

➔ opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 
30.06.2020 r.; 

➔ może zostać wskazany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia, późniejszy 
termin wniesienia opłaty z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć roku 2020; 

➔ w przypadku, gdy termin wniesienia opłaty został ustalony przez właściwy organ, na wniosek 
użytkownika wieczystego złożony przed dniem 1.04.2020 r. upływa przed dniem 30.06.2020 r., 
opłatę wnosi się w terminie do dnia 30.06.2020 r.; 

➔ w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP lub 
bezpieczeństwa i higieny służby przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 
termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii; 

➔ w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle 
przeglądowo-naprawcze, o których mowa przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, o czasookres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 
3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania. 

13. RATY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Adresaci: wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
18, s. 20. 

➔ W uchwale zwalniającej za część 2020 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i 
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rada gminy może wprowadzić 
również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na 
prowadzenie działalności przez: 

• organizacje pozarządowe czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i 
stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, 
instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 
samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz 

• podmioty: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników 
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- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 

➔ Podmiotom wskazanym powyżej rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednak 
z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

14. UTRATA MOCY PRZEPISU WYŁĄCZAJĄCEGO PRZESTĘPNOŚĆ CZYNU 

Adresaci: dla wszystkich. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Przepis, który traci  moc stanowił, że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 
(nadużycie uprawnień funkcjonariusza) lub art. 296 (wyrządzenie szkody w obrocie 
gospodarczym) KK, deliktu dyscyplinarnego ani czynu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, kto w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary 
lub usługi niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące 
w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych 
naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie 
zagrożone. 

15. LEGALNOŚĆ POBYTU CUDZOZIEMCA 

Adresaci: dla wszystkich. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
12, s. 17. 

➔ Uznaje się za legalny pobyt na terenie RP cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz 
pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego przebywał w PL: 

• na podstawie wizy Schengen, 

• na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

• na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, 

• w ramach ruchu bezwizowego, 

• na podstawie wizy długoterminowej (lub innego dokumentu pobytowego) wydanej przez 
inne państwo członkowskie UE niebędące w Schengen, jeżeli uprawnia ona do pobytu na 
terytorium RP, 

➔ Pobyt jest legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z 
tych dokumentów do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. 

➔ Cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy w PL w okresie pobytu uznanego za 
legalny, o ile posiadają ważne zezwolenie na pracę/ pracę sezonową, oświadczenie o 
powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na gruncie ustawy o 
promocji zatrudnienia. 

➔ Przedłużeniu na ten sam czas ulegają karty pobytu i tymczasowe zaświadczenia tożsamości 
cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
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stanu epidemii. Kart i tymczasowych zaświadczeń nie wydaje się i nie wymienia, jeśli straciły 
ważność w tym czasie. 

➔ Jeżeli w związku z COVID repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka adaptacyjnego dla 
repatriantów w terminie określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji to 
Pełnomocnik może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o przedłużeniu jego 
pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 

16. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Adresaci: wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W przypadku realizacji zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (odnoszących się do aktywizacji zawodowej osoby 
niepełnosprawnej) w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych 
skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej 
umowy, może zmienić jej warunki, w tym wydłużyć/ przesunąć termin realizacji zadań. 

➔ Podmiot, któremu udzielono pożyczki na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego), z powodu COVID-19 może 
złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę 
następujących warunków tej umowy: 

• zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy 
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

• wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy 
pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

• wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres; 

• obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy. 

➔ Podmiot ten może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na: 

• zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, 
obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z 
wykorzystaniem środków pożyczki, lub 

• nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 
36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym 
stanowisku pracy pracownika 

−na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. We wniosku 
pożyczkobiorca podaje powód oraz planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania 
pracownika na utworzonym stanowisku pracy. Następuje wstrzymanie biegu terminów 
prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy. 

➔ Podmiot ten może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na zakończenie 
działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 
miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą lub 
od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez 
ponoszenia negatywnych konsekwencji. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który 
uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy. 

➔ Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję o 
odstąpieniu od zastosowania sankcji w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca 
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uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała negatywne konsekwencje 
ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 

➔ Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty 
pożyczki. 

17. STYPENDIA SPORTOWE 

Adresaci: sportowcy. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Przepis zyskał wydłużenie obowiązywania o 4 miesiące od odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego/ epidemii. Tym samym stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 4 miesięcy następujących po dniu 
odwołania ich obowiązywania, okres na jaki przyznano stypendia sportowe na gruncie ustawy 
o sporcie może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

18. ELEKTRONICZNA POCZTA POLSKA 

Adresaci: dla wszystkich. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Do dnia 30.09.2020r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się 
Poczcie Polskiej świadczenie usługi pocztowej doręczenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej dla przesyłek, które na etapie przyjmowania/ przesyłania przyjmują 
formę fizyczną przesyłki listowej. Doręczenie ma formę dokumentu elektronicznego do 
adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. 

➔ Usługa przeznaczona jest dla podmiotów posiadających profil zaufany. 
➔ Jeżeli adresat wyrazi na to zgodę można w formie elektronicznej dostarczać przesyłki polecone 

(także te z pokwitowaniem odbioru). Adresat musi też upoważnić (i uzgodnić sposób 
postępowania z przesyłkami) Pocztę do odbioru tych przesyłek celem przetworzenia  w 
dokument elektroniczny. 

➔ Dokument tak powstały ma moc równą dokumentowi w postaci papierowej. 
➔ Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem 

zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument 
uznaje się za doręczony poupływie14 dni od zamieszczenia dokumentu. 

➔ Wyjątkami od powyższej możliwości są sytuacje, które ocenia nadawca, tj.: 

• Konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci 
innej niż elektroniczna lub rzeczy; 

• ważny interes publiczny (np. interes państwa, bezpieczeństwo, obronność); 

• opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym 
zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia; 

• inne przyczyny techniczne. 
➔ Poczta obowiązana jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego os.fiz., 

a jeśli ma możliwości techniczne to może zapewnić identyfikację os. prawnej. 
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➔ Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30.09.2020r. zapewnia adresatowi 
będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za 
pomocą profilu zaufanego na potrzeby usługi. 

➔ Poczta świadczy usługę na podstawie regulaminu usługi, który m.in. określa zasady 
identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek. 

➔ Dodatkowe czynności związane z doręczeniem, wykonywane w ramach usługi, są zwolnione z 
opłaty. Poczta jeśli nie pobierze opłaty otrzymuje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki 
związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia. Środki te są rozumiane jako 
pomoc publiczna. 

➔ W ramach doręczania Poczta zapewnia: 

• należytą staranność i jakość odwzorowania w toku przekształcenia; 

• integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia. 

19. ZMIANY REGULAMINU RYNKU REGULOWANEGO. 

Adresaci: spółki prowadzące rynek regulowany. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Art.15zzu¹º stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom 
obrotu zmiany regulaminu rynku regulowanego oraz inne ustanowione przez spółkę 
regulacje obowiązujące na prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 3 dni robocze 
przed dniem ich wejścia w życie. 

➔ KNF może, w drodze decyzji określić inny termin, nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie, 
jeżeli wymaga tego interes uczestników obrotu. 

20. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENA 

Adresaci: emitent. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może 
przedłużyć termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent 
zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z badania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
prawidłowej realizacji tego obowiązku. 

[Zależność regulacji od wydania rozporządzenia]: TAK 

21. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NAJMU, DZIERAŻAWY NIERUCHOMOŚCI SP 

Adresaci: wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość. 
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Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany 
przepisów”,  pkt 18, s. 19-20. 

➔ Przepis daje możliwość kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych na rzecz 
których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości SP odstąpienia 
od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z COVID-19. 

22. KATALOG POMOCY PUBLICZNEJ 

Adresaci: korzystający. 

Zasady:   

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany 
przepisów”,  pkt 19, s. 20-21. 

➔ Dodanie do katalogu pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce wsparcia w postaci odstąpienia ZUS od pobierania odsetek 
za zwłokę od należności z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz wsparcia udzielonego 
na podstawie Ordynacji podatkowej. 

23. INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

Adresaci: inspektor ochrony radiologicznej. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz do zajmowania stanowiska 
mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej na gruncie ustawy Prawo atomowe, których ważność upływa w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 
30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 9 
miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności. 

24. DOKUMENT ELEKTRONICZNY ZUS 

Adresaci: dla wszystkich. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii płatnik 
składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub 
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inne świadczenia wypłacane przez ZUS, który w systemie teleinformatycznym 
udostępnionym bezpłatnie przez ZUS utworzył profil informacyjny, może samodzielnie 
pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w ZUS. 

➔ Dokument ten może być wykorzystywany w postaci dokumentu elektronicznego, 
potwierdzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUSu lub w formie wydruku. 

➔ Weryfikacja dokumentu jest dokonywana przez udostępnioną przez ZUS stronę 
internetową. Zweryfikowany dokument ma moc zrównaną z mocą dokumentu 
wydanego przez ZUS. 

25. ODPWOWEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ZA SZKODĘ 

Adresaci: przedsiębiorcy zarządzający lotniskiem, dworcem kolejowym, portem morskim, przystanią 

morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, kolejowy, drogowy, morski, w żegludze 

śródlądowej lub operator pocztowy. 

Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Na podstawie art. 72 pkt 17 Ustawy COVID-19 Zmiany 2, rozszerzony został katalog 
przedsiębiorców, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z 
uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu 
przeciwdziałanie COVID-19.  
W związku z tym przedsiębiorcami, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną w opisanych w tym miejscu okolicznościach są: 

• przedsiębiorcy zarządzający lotniskiem, 

• przedsiębiorcy zarządzający dworcem kolejowym, 

• przedsiębiorcy zarządzający portem morskim, 

• przedsiębiorcy zarządzający przystanią morską, lub  

• przedsiębiorcy zarządzający terminalem morskim, 

• przewoźnik lotniczy,  

• przewoźnik kolejowy,  

• przewoźnik drogowy,  

• przewoźnik morski,  

• przewoźnik w żegludze śródlądowej, lub  

• operator pocztowy. 
➔ Ustawodawca wskazał również na przykładowe działania, które stanowią okoliczności 

wyłączające ponoszenie przez przedsiębiorców odpowiedzialności za doznane szkody. Są to 
zarówno działania podejmowane przez władze publiczne, jak i działania własne 
przedsiębiorców. Wśród tych działań można wyróżnić: 
a) brak możliwości świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu, 
b) brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i 

dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów. 

26. ROZSZERZENIE KATALOGU SPRAW PILNYCH 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 
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Zasady:   

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Zmiany zawarte w art. 72 pkt 18 Ustawy COVID-19 Zmiany-2 stanowią uzupełnienie regulacji 
wprowadzonych poprzednią ustawą nowelizującą (Ustawa COVID-19 Zmiany-1). 

➔ Na podstawie art. 72 pkt 18 Ustawy COVID-19 Zmiany 2, rozszerzony został katalog spraw 
pilnych, wymagających bezwzględnego rozpoznania przez sądy  powszechne, sądy wojskowe i 
wojewódzkie sądy administracyjne, także w przypadkach, gdy sąd miejscowo właściwy 
całkowicie zaniecha jakichkolwiek czynności z powodu COVID-19 – choćby w przypadku 
konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu. 

➔ Obecnie katalog spraw pilnych obejmuje następujące sprawy (pogrubione pkt 17 i 18 zostały 
dodane ustawą COVID-19 Zmiany 2): 

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie 
tymczasowego aresztowania;  

2) w których jest stosowane zatrzymanie;  
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;  
4)  przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 

185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;  

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 6 
6) przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru 

elektronicznego;  
7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia 

cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego 
aresztu dla cudzoziemców;  

8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek 
przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy 
zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo 
jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub 
areszcie; 

9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 1 
10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);  
11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla 

nieletnich;  
12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- -

wychowawczej;  
13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8– 12;  
14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w 

postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;  
15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);  

16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której 
zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie; 

17) sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 
1802, 2089 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288); 
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18) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny 
wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na 
stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne 
zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 

➔ Przekazanie sprawy do innego sądu w przypadku całkowitego zaprzestania czynności: 
a)  sądu powszechnego lub wojskowego: wówczas prezes sądu apelacyjnego, a w stosunku 

do wojskowych sądów garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego może 
wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako 
właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który 
zaprzestał czynności. 

b)  sądu powszechnego lub wojskowego: wówczas Prezes Sądu Najwyższego na wniosek 
prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, wyznacza 
inny sąd równorzędny, położony w miarę możliwości na obszarze sąsiedniej apelacji, 
jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który 
zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki 
organizacyjne sądów.  

c)  wojewódzkiego sądu administracyjnego: wówczas Prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy 
do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał 
czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne 
sądów. Za sprawy pilne uznaje się w takiej sytuacji sprawy, w przypadku których ustawa 
określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie 
wykonania aktu lub czynności.  

➔ Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, przekazuje akta spraw pilnych 
wszczętych i niezakończonych sądowi wyznaczonemu jako sąd właściwy.  Ponadto, sąd 
wyznaczony jako sąd właściwy do rozpoznawania spraw pilnych pozostaje właściwy do 
zakończenia postępowania w danej instancji. 

➔ Prezes właściwego sądu: 

a) może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną 
szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 
materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, 

b) Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu 
okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków 
sędziego w innym sądzie rejonowym, sądzie okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas 
określony, do rozpoznawania spraw, 

c) Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować sędziego wojskowego sądu 
okręgowego lub sędziego wojskowego sądu garnizonowego, za jego zgodą, do pełnienia 
obowiązków sędziego w innym wojskowym sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie 
garnizonowym, na czas określony, do rozpoznawania spraw, 

d) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować sędziego Naczelnego 
Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, za jego 
zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie administracyjnym, na czas 
określony, do rozpoznawania spraw. 
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27. PRZEWOZY REGULARNE ORAZ PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE  

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość, którzy ubiegają się o wykonywanie 
przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych. 

Zasady:  

➔ por. Tarcza Antykryzysowa, Informator dla przedsiębiorcy, część III ,,Zmiany przepisów”,  pkt 
22, s. 24-25. 

➔ Na podstawie art. 72 pkt 22 Ustawy COVID-19 Zmiany 2, dotychczasowy art. 15n został 
przeredagowany i uzupełniony o nowy ustęp 2. Wprowadzoną zmianą ustanowiony został 
nowy obowiązek wobec przedsiębiorców, którzy ubiegają się o wykonywanie przewozów 
regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych. 

➔ W związku z tym, w przypadku braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego 
skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił 
zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do publicznej 
wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 
lub dworcach. 

28. BIEG TERMINU NA ZGŁOSZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 

Adresaci: przedsiębiorcy, zamierzający zgłosić wniosek o upadłość 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Mocą dodanego art. 15zzra Ustawy COVID-19, uregulowana została przez ustawodawcę 
kwestia biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

➔ Przepis wchodzi w życie z mocą od dnia 13.04.2020r. 
➔ Zgodnie z treścią art. 15zzra Ustawy COVID-19: 

a) bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega przerwaniu, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Mając na 
uwadze powyższe, nierozpoczęcie/przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości uzależnione jest od zaistnienia 2 przesłanek, które muszą wystąpić 
łącznie: 

• podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika (przedsiębiorcę) powstała w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19; 

• stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. 

W tym kontekście istotne jest również zwrócenie uwagi na przemawiające na korzyść 
przedsiębiorcy domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli stan niewypłacalności powstał 
w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. 
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b) terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości ulegają wydłużeniu o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony (30-
sty dzień od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, natomiast w 
przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego – 30-sty dzień od dnia, w którym został 
ustanowiony zarząd sukcesyjny). Przy obliczaniu terminów, dla których znaczenie ma 
dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie bierze się pod uwagę 
nierozpoczęcia/przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o 
którym mowa w art. 15zzra ust. 1 Ustawy COVID-19 (por. ppkt a niniejszego punktu). 
 
Wydłużenie terminów, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, ma zastosowanie tylko w przypadku, jeżeli: 

• termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest 
z uwzględnieniem postanowień art. 15zzr ust. 1 Ustawy COVID-19 (por. ppkt a 
niniejszego punktu); 

• wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika (przedsiębiorcę) 
w tym terminie;  

• dłużnik (przedsiębiorca) nie złożył wcześniej innego wniosku o ogłoszenie 
upadłości.  

29. ZMIANY ZWIĄZANE Z BIEGIEM TERMINÓW SĄDOWYCH I PROCESOWYCH 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ Zmiany zawarte w art. 72 pkt 45 Ustawy COVID-19 Zmiany 2 stanowią zarówno uzupełnienie, 
jak i zmianę art. 15zzs wprowadzonego poprzednią ustawą nowelizującą (Ustawa COVID-19 
Zmiany-1). 

➔ Do art. 15zzs ustawy COVID-19 został dodany ust. 2a, zgodnie z którym wstrzymanie 
rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy COVID-
19 [wybrane terminy procesowe i sądowe, których bieg nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na czas epidemii], nie dotyczy terminów:  

1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i 
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji, 
3) ogłoszenia przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w prasie miejscowej oraz przez 

obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu 
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

4) ogłoszenia przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w prasie miejscowej oraz przez 
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, 

5) wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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6) wniosku o wydanie przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej oraz tejże uchwały, 

7) spraw związanych z inwestycjami w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu, 

8) spraw związanych ze strategicznymi inwestycjami w sektorze naftowym, 
9) spraw związanych ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych. 
 

➔ Ponadto do art. 15zzs ustawy COVID-19 dodano ust. 3, zgodnie z którym wstrzymanie i 
zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych nie dotyczy kontroli i inspekcji oraz 
postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli 
nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną 
szkodę dla interesu społecznego. 
 

➔ Zmianie uległo także brzmienie art. 15zzs ust. 4, tj. kwestie związane z obowiązkiem 
dokonania określonej czynności w wyznaczonym terminie, w związku z tym: 

 
a) KTO: organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, 
b) może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu 

określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, 
c) jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego 

(przesłanka ,,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.” została uchylona), 

d) KTO: strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do 
którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, obowiązani są  

e) do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu 
terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. 

 
➔ Do art. 15zzs ustawy COVID-19 został dodany ust. 8a, zgodnie z którym wstrzymanie 

rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w art. 15zzs ust. 8 ustawy COVID-
19 [wybrane sprawy administracyjne których bieg nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na czas epidemii], nie dotyczy terminów na:  

1) przedstawienie stanowiska lub warunków dotyczącego projekt studium uwarunkowań albo 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) zajęcie stanowiska lub wyrażenia opinii przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz w 
przypadku obszarów ochrony uzdrowiskowej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na 
temat projektu uchwały rady gminy dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

3) zajęcie lub wyrażenia stanowiska dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, 

4) przedstawienie przez podmioty, wskazane w ustawie z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, ze zm.), opinii dotyczącej projektu gminnego 
programu rewitalizacji, 

5) przekazanie opinii lub przedstawienia stanowiska przez podmioty, wskazane w art. 7 ust. 12 i 
14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219),dotyczących 
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wniosku o wydanie przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
oraz tejże uchwały,  

6) wydanie opinii w postępowaniach dotyczących inwestycji w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w 
sektorze naftowym oraz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 

7) uzgodnienie w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 
oraz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

 
 

➔ Zmianie uległo brzmienie art. 15zzs ust. 9, zgodnie z którym okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, właściwy organ lub 
podmiot może wydać odpowiednio: 
a) decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, 
b) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,  
c) wyrazić stanowisko albo  
d) wydać interpretację indywidualną lub  
e) decyzję w sprawach dotyczących kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie 
czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla 
interesu społecznego. 

Istotną zmianą w tym kontekście jest pozbawienie organów lub podmiotów, właściwych 
do dokonania wskazanych w art. 15zzs ust. 9 Ustawy COVID-19 czynności (por. ppkt 
powyżej), podjęcia tychże działań z urzędu, jak było to przewidziane w dotychczasowym 
brzmieniu art. 15zzs ust. 9 Ustawy COVID-19. 

➔ Ustawodawca dodał do art. 15zzs ust. 12, na mocy którego wprowadził dodatkowo 
zastrzeżenie, że przepisów o wstrzymaniu rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów sądowych 
i procesowych oraz przepisów o nierozpoczęciu/zawieszeniu rozpoczętych terminów w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, nie stosuje 
się do postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tym przepisem, infrastrukturą 
telekomunikacyjną są urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, 
przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji. 

30. CENY TRANSFEROWE 

Adresaci: Podmioty powiązane w rozumieniu cen transferowych. 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W art. 31z Ustawy COVID-19 Zmiany 1 wydłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin na 
złożenie informacji o cenach transferowych dla podmiotów powiązanych, których rok 
obrotowy (ustawa o CIT) lub podatkowy (ustawa o PIT) zaczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i 
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dla których termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 
września 2020 r.; 

➔ W art. 68 pkt 59 Ustawy COVID-19 Zmiany 2 wydłużony został do dnia 30 września 2020 r. 
termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla 
podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (ustawa o CIT) lub podatkowy (ustawa o PIT) 
zaczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i dla których termin na złożenie informacji o cenach 
transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.; 

➔ W art. 68 pkt 59 Ustawy COVID-19 Zmiany 2 wydłużony został do dnia 30 września 2020 r. 
termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen 
transferowych dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (ustawa o CIT) lub 
podatkowy (ustawa o PIT) zaczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i dla których termin na złożenie 
informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r. 

31. CZYNNOŚCI NADZORCZE I TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW PRZEZ KNF 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ po pierwsze, w art. 31za Ustawy COVID-19 Zmiany 1 wskazane zostało, że przypadku 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia 
przez KNF czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz 
terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w 
sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, z zastrzeżeniem, że KNF wyda 
decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące 
postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw; 

➔ po drugie, zgodnie z art. 31za Ustawy COVID-19 Zmiany 1  w sprawach z zakresu właściwości 
KNF bieg terminu przedawnienia dotyczącego administracyjnej kary pieniężnej, która nie może 
zostać nałożona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków 
naruszenia prawa oraz administracyjnej kary pieniężnej, która nie podlega egzekucji, jeżeli 
upłynęło pięć lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana, nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii; 

➔ w art. 68 pkt 50 Ustawy COVID-19 Zmiany 2 dodane zostało wyłącznie odesłanie wskazujące, 
że w zakresie nieuregulowanym stosuje się art. 15zzs czyli przepis, który reguluje w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg 
terminów procesowych i sądowych. 

➔ zgodnie z art. 70 pkt 5 Ustawa COVID-19 Zmiany 2, art. 31za został usunięty z katalogu 
przepisów wchodzących w życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r., czyli wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

32. ZNAKI TOWAROWE 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:  
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➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W okresie od dnia 8 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na wniesienie sprzeciwu 
wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym 
tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie 
tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy będą biec na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.; 

➔ Dopuszczona została możliwość podejmowania przez zainteresowane podmioty działań we 
wskazanym wyżej okresie.   

33. SCHEMATY PODATKOWE 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W zakresie schematów podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, wszystkie terminy 
dotyczące schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu 
w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

34. MEMORANDUM INFORMACYJNE 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady:  

➔ Zmiany stanowią nową regulację, nie omawianą wcześniej w Tarczy Antykryzysowej, 
Informatorze dla przedsiębiorcy. 

➔ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie 
obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu 
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego 
wymaganego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych – czyli memorandum, które emitent lub oferujący składa do KNF, 
sporządzone w formie jednolitego dokumentu w języku polskim wraz z wnioskiem o jego 
zatwierdzenie. 

 
 


