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ZMIANY PRZEPISÓW vol. 3 
Niniejsze zmiany co do zasady weszły w życie z dniem następującym po ogłoszeniu Ustawy z dnia 14 

maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [dalej: „Ustawy COVID 19_zmiany 3”]. Ustawa ta została 

ogłoszona 15 maja i weszła w życie z dniem 16.05.2020r. Jeżeli jakiś przepis ma inną datę wejścia w 

życie/stosowania jest to uwypuklone w treści niniejszego informatora. 

Przegląd najważniejszych regulacji przyjętych 15 maja 2020r.: 

➔ Art. 4 Ustawy COVID 19_zmiany 3: 

 

Zmiana w art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020r.: 

1)świadczenia postojowe; 

2)świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, które obowiązany jest zapewnić 

pracodawca w przyp. zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy; 

3) zasiłki  przysługujące rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną, nadzorowi 

epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19 (31zy³); 

 

➔ Art. 9 Ustawy COVID 19_zmiany 3: 

 

Zmiana w art. 68gf ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

Zmiana w terminach, czyli:  

pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 za okresy od marca 

do grudnia 2020 r. (wcześniej było za okresy od marca 2020r. nie dłużej niż za okres do upływu 6 miesiąca 

od dnia odwołania stanu zagrożenie epidemicznego/stanu epidemii) może być udzielana pracodawcom 

w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 

(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

 

Dodanie art. 68 gg, który stanowi, że: 

za okresy od marca 2020 nie dłużej niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu 

zagrożenia/epidemii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 18%. 

 

Chodzi o sytuację, gdy w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu 

zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca 

zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu. 

 

Czyli od marca do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia/epidemii pracodawca 

zachowa fundusz rehabilitacyjne nawet jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych spadnie do 

18%. 

 

➔ Art. 10 Ustawy COVID 19_zmiany 3: 

 

Niewielkie zmiany, z których najważniejsze dotyczą tego, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ma 

zawierać dodatkowo wykonywany zawód osoby zgłaszanej, a informacje o stanie konta ZUS udostępnia 
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także ubezpieczonym, którzy utworzyli profil informacyjny w systemie ZUS (wcześniej było, że ZUS nie 

przesyła tych informacji, a udostępnia tylko w systemie teleinformatycznym). 

 

➔ Art. 46 Ustawy COVID 19_zmiany 3: 

 

Artykuł wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej. Ustawa COVID 02032020]. 

 

➔ W art. 4 Ustawy COVID 02032020 [wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020r.]: 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy TYLKO dla ubezpieczonego sprawującego opiekę nad 

dzieckiem  legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wcześniej 

było nad dzieckiem do ukończenia lat 8. Zasiłek jest przyznawany pod warunkiem 

zwolnienia z pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (także osobą dorosłą) w przypadku 

zamknięcia żłobków czy specjalistycznych ośrodków/ placówek. Dodatkowa zmiana 

zakłada, że zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres nie dłuższy niż 14 dni także w 

przypadku otwarcia odpowiednich placówek w czasie trwania COVID. 

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z art. 4 ust. 1 i 1a oraz 4a ust. 2 wchodzi w 

życie od dnia 25 maja 2020r. 

➔ W art. 4a Ustawy COVID 02032020 [wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020r.]: 

Zmiany podobne do powyższego punktu, tylko że dotyczą dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego dla rolników, którego warunki są analogiczne. 

➔ Dodanie art. 4d Ustawy COVID 02032020 [wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 

1 kwietnia 2020r.] 
Prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze trwałym w okresie stanu 

zagrożenia/epidemii dla żołnierza zawodowego/funkcjonariusza wykonującego 

zadania służbowe, za okres nieobecności w służbie spowodowany obowiązkową 

kwarantanną, izolacją lub zwolnieniem lekarskim z powodu COVID-19. 

➔ Dodanie art. 4e Ustawy COVID 02032020 [wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 

8 marca 2020r.] 
Dotyczy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej świadczących 

usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym. 

Pracownicy poddani kwarantannie w tych jednostkach mogą za zgodą osób 

przebywających w tych jednostkach świadczyć pracę i otrzymywać wynagrodzenie. W 

takim przypadku nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia z powodu niezdolności 

do pracy/choroby.  

➔ Zmiana art. 14a ust. 4 Ustawy COVID 02032020 

Dodanie do katalogu sądowych spraw pilnych: 

• środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz 

• przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd 

(przesłuchanie małoletniego świadka/pokrzywdzonego oraz jeżeli zachodzi 

niebezpieczeństwo, że nie będzie można przesłuchać świadka na rozprawie), 

jeśli wnosi o przesłuchanie w trybie spraw pilnych prokurator, 

• spraw dot. warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania 

kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia, 

• spraw o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po 

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
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• spraw o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości, 

• spraw o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, 

• spraw o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

➔ Zmiana art. 15g ust. 1 Ustawy COVID 02032020 

Dotyczy wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze 

środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie 

COVID. Z katalogu podmiotów mogących się o nie ubiegać wykreślone zostały 

państwowe osoby prawne. Wniosek dot. tylko przedsiębiorców i OPP. 

➔ Dodanie art. 15ga Ustawy COVID 02032020 

Przepis wprowadza dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników osób prawnych/ 

fizycznych oraz innych jednostek, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o 

statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego. 

• Dofinansowanie przysługuje na wniosek takiej osoby/jednostki do 

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez tę osobę lub jednostkę 

organizacyjną, nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące 

bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, 

którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z 

nim związanej. W odniesieniu do jednego zabytku dofinansowanie 

przysługuje jednemu podmiotowi. 

• Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dotyczące 

umowy zlecenia. 

• Dofinansowanie przysługuje podmiotowi jeżeli:  

1) na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia 

wniosku zatrudnia co najmniej 50 pracowników;  

2) w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii spadły dochody podmiotu uzyskiwane w 

związku z funkcjonowaniem zabytku;  

3) podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do 

wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat. 

• Przez spadek dochodów podmiotu uzyskiwanych w związku z 

funkcjonowaniem zabytku rozumie się spadek nie mniej niż o 25% obliczony 

jako stosunek dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem 

zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego 

po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w 

porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. 

• Wynagrodzenie jest dofinansowywane z FGŚP w wysokości do 80% 

wynagrodzenia brutto pracowników, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wysokość 

wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z 

okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia 

epidemicznego:  

1) liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w przypadku 

pracowników pozostających w stosunku pracy;  



 

Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa  |  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin  |  +48 91 852 20 92  |  NIP: 8522289400  |  REGON: 320745560 
biuro@malujda.pl  |  www.malujda.pl 

 

St
ro

n
a4

 

2) wynikającego z zawartych umów – w przypadku pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, 

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. 

• Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

• Dofinansowanie przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku 

do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, nie dłużej jednak 

niż na 3 miesiące. 

➔ Dodanie art. 15z⁵ - 15z⁹ Ustawy COVID 02032020 

Kolejne uszczegółowienie dot. pracy cudzoziemców. 

Jeśli pracodawca skorzysta z: 

• polecenia wykonywania pracy zdalnej (art. 3 COVID 02032020) 

• obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 8) 

• zmiany systemu/ rozkładu czasu pracy, polecenia  pracy w godzinach 

nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy, realizowania prawa do 

wypoczynku w wyznaczonym miejscu (art. 15x ust. 1) 

• wprowadzenia elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy, 

porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o 

stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (15zf ust. 1) 

- i z tego powodu ulegną zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca 

określone w zezwoleniach (na pobyt czasowy i pracę/na pobyt czasowy w celu 

pracy wymagającej wysokich kwalifikacji/ na pracę/ na pracę sezonową/ 

oświadczeniu o powierzeniu pracy wpisanym do ewidencji oświadczeń) to praca 

może być świadczona na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmian 

stosownych zezwoleń/oświadczeń. 

Powyższe ma zastosowanie również do zezwoleń na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i mobilności 

krótko- i długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139a i 

139o ustawy o cudzoziemcach). 

Nie jest również wymagane zezwolenie na pracę na gruncie art. 88 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w czasie COVID i do 30 dnia po odwołaniu stanu 

zagrożenia/epidemii, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w ramach podklas 

działalności na podst. art. 90 ust 9 ustawy o promocji zatrudnienia (podklasy wg. PKD, 

w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, biorąc pod uwagę znacznie 

wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku) i posiadał 

zezwolenie na pracę/ oświadczenie ważne po dniu 13 marca 2020r. 

Termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów 

potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny 

obywatela UE oraz polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca czy zgód na pobyt 

tolerowany, który upłynął w czasie stanu zagrożenia/stanu epidemii COVID przedłuża 

się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie 

wydaje się ani nie wymienia tych dokumentów. 

Również termin udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej cudzoziemcom ulega 

przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia/ 

epidemii COVID. 
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➔ Dodanie ust. 1a i 3 w art. 15za Ustawy COVID 02032020 

Dotyczy zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

W zaświadczeniu o stanie zaległości wystawianym w okresie objętym zaniechaniem 

poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z rozporządzeniami 

wydanymi przez Min. ds. fin. nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których 

zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru 

odsetek. Przepis stosuje się odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku 

istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w 

ramach programów rządowych. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie 

daniny solidarnościowej. Przepisy zależne od wydania stosownych rozporządzeń. 

➔ Zmiana art. 15zq w ust. 4 Ustawy COVID 02032020 

Zmiana dotyczy terminu świadczenia postojowego dla osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Takie świadczenie przysługuje, jeżeli osoba rozpoczęła prowadzenie działalności 

gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 (a nie 1 lutego 2020r. jak do tej pory). 

➔ Zmiana art. 15zzd ust. 1 Ustawy COVID 02032020 

Zmiana dotyczy pożyczki ze środków FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. 

Pożyczka taka może być udzielona przez starostę, na podstawie umowy, jeżeli 

przedsiębiorca prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 (a nie 1 marca 2020 

jak do tej pory). 

➔ Dodanie art. 15 zze¹ Ustawy COVID 02032020 

Przedsiębiorca, organizacja pozarządowa lub OPP, którzy korzystają z dofinansowania 

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej mogą otrzymać dofinansowanie, w części 

niepodlegającej finansowaniu z tej ustawy, do wynagrodzeń pracowników na 

podstawie art. 15 zzb/ 15 zze Ustawy COVID 02032020. Wyłączeniu ulega wówczas 

stosowanie klauzuli o niemożności dofinansowania w części, w której te same koszty 

zostały/ zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

➔ Zmiana art. 15zzj Ustawy COVID 02032020 

Przepis dotyczy złożenia zeznania podatkowego po upływie terminu, które jest 
traktowane jako instytucja czynnego żalu. Przepis przyjął postać, że złożenie organowi 
podatkowemu: 

• zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. 
oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

• deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej na gruncie ustawy PIT oraz 
wpłacenie tej daniny (dodane) 

– po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., 

jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia organów w 

instytucji czynnego żalu na gruncie ustawy KKS. W takim przypadku nie wszczyna 

się/umarza postępowanie o przestępstwo/wykroczenie skarbowe. 

➔ Uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs (+ art. 15 zzt) Ustawy COVID 02032020 

Uchylone zostają przepisy wstrzymujące rozpoczęcie i zawieszenie biegu terminów 

określonych w przepisach prawa administracyjnego, wstrzymujące bieg przedawnienia 

karalności czynu oraz wykonania kary, a także wstrzymujące rozpoczęcie i zawieszenie 

biegu terminów procesowych i sądowych. 
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• Terminy z art. 15zzr ust. 1, których bieg nie rozpoczął się na gruncie tej 

ustawy, rozpoczynają swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie 

Ustawy COVID 19_zmiany 3, a terminy zawieszone biegną dalej po upływie 7 

dni od wejścia rzeczonej ustawy w życie. Uprawnienie do zawarcia 

porozumienia, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych 

zasadach (art. 15zzr ust. 4) zachowuje moc, tak jak ust. 5 art. 15 zzr o 

skuteczności czynności dokonanych w celu wykonania uprawnienia lub 

obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu 

terminów. 

• Z dniem wejścia w życie Ustawy COVID 19_zmiany 3 rozpoczyna się bieg 
przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w 
sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w 
sprawach o wykroczenia. 

• Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg nie 
rozpoczął się na podstawie art. 15zzs rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od 
dnia wejścia w życie Ustawy COVID 19_zmiany 3. Także terminy w 
postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg uległ zawieszeniu 
na podstawie art. 15zzs biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie. 

➔ Dodanie art. 15zzs¹-15zzs⁵ Ustawy COVID 02032020 

Zdalne rozprawy na gruncie KPC. 

W okresie COVID i w ciągu roku od odwołania stanu zagrożenia/epidemii w sprawach 

rozpoznawanych wg KPC: 

• rozprawę/posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby w nich 

uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że 

przeprowadzenie rozprawy/posiedzenia jawnego bez użycia powyższych 

urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla uczestników; 

• przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, 
jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie 
wymaganych przez ustawę rozprawy/posiedzenia jawnego mogłoby wywołać 
nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników i nie można przeprowadzić ich 
na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a 
żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy 
na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć 
stronę niezastępowaną przez adwokata/ radcę prawnego o prawie i terminie 
do złożenia sprzeciwu; 

• jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, 
członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą 
brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z 
wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy 

• Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według KPC postępowanie dowodowe 
zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać 
orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub 
uczestników postępowania stanowisk na piśmie. 

• Przepis art. 374 KPC stosuje się również do apelacji wniesionych przed dniem 
7 listopada 2019 r., o ile sąd nie uzna za konieczne przeprowadzenia 
rozprawy, jak również gdy strona wnosiła o jej przeprowadzenie lub o 
przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków 
lub przesłuchania stron. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w 
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terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na 
posiedzenie niejawne. W przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę 
niezastępowaną o prawie i terminie do złożenia wniosku. 

W okresie COVID i w ciągu roku od odwołania stanu zagrożenia/epidemii w sprawach, 
w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona 
zażądała przeprowadzenia rozprawy, NSA może rozpoznać skargę kasacyjną na 
posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to 
zgodę. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach NSA orzeka w składzie trzech 
sędziów. 

W okresie COVID i w ciągu roku od odwołania stanu zagrożenia/epidemii wojewódzkie 
sądy administracyjne oraz NSA przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym 
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, uczestnicy nie muszą przebywać w 
budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń 
nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla ich zdrowia. Przewodniczący może zarządzić 
przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za 
konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać 
nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników i nie można przeprowadzić jej na 
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

W okresie COVID i w ciągu roku od odwołania stanu zagrożenia/epidemii podział 
czynności w sądzie (przydział sędziów do wydziałów, zasady przydziału spraw, etc.) 
może zostać ustalony przed zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu. 
Odwołanie od podziału czynności nie wstrzymuje jego stosowania. W przypadku 
uwzględnienia odwołania przydział spraw dokonany przed doręczeniem sądowi 
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa pozostaje w mocy. 

➔ Dodanie ust. 2a, 2b i 7 w art. 31zo Ustawy COVID 02032020 

Dotyczy zwolnienia z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

• Dodany ust. 2a mówi o tym, że zwalnia się z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych należności z tytułu obowiązkowych składek ZUS, FP, FSlid. na 
wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 
2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów PIT uzyskany w 
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej 
działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. (analogicznie 
stworzony do ust. 2 w art. 31zo, z tym, że tam chodzi o osobę, której przychód 
nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) 

• Dodany ust. 2b dotyczy przedsiębiorców korzystających z ulgi na start (art. 18 
ust. 1 prawa przedsiębiorców). I tutaj analogicznie jw.: 
na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na 
start, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, 
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek 
na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 
kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT 
uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie 
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z opłacania składek (art. 31zp ust. 1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r. albo był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia oraz dochód 
z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w lutym 2020 r. nie 
był wyższy niż 7000 zł. W tym przypadku zwolnieniu podlegają należności 
ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

• Dodany ustęp 7 mówi o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 
pracowników młodocianych, wówczas zwolnienie z obowiązku następuje 
zgodnie z zasadami z ust. 1 ( - czyli na wniosek płatnika składek, który zgłosił 
mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z obowiązku opłacania 
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezp. społ., zdrowotne, na FP, 
FSolid., FGŚP 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:  
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 
marca 2020 r., 
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 
kwietnia 2020 r.). 

➔ Zmiana art. 31zy³ Ustawy COVID 02032020 
Dotyczy zasiłku ubezpieczonego rolnika w razie objęcia kwarantanną. 
Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową 
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 
przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W razie 
zbiegu prawa do zasiłku z prawem do zasiłku chorobowego uprawnionemu wypłaca 
się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego. Zasiłek jest 
finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS. 

➔ Dodanie art. 31zze-31zzi Ustawy COVID 02032020 
Regulacje dotyczą  m.in.:  

• dokumentów elektronicznych sporządzanych przez podmiot publiczny, które 
w okresie COVID notariusz może wydrukować i opatrzyć datą pewną, jeżeli 
dokument jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Taki 
dokument ma moc prawną dokumentu elektronicznego. 

• W okresie COVID Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydium i zespoły KRS, a 
także kolegialne organy sądów mogą odbywać swoje posiedzenia oraz 
podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

• Zabezpieczeń niepieniężnych wnoszonych na pokrycie depozytów 
zabezpieczających rozliczane przez spółki prowadzące giełdową izbę 
rozrachunkową transakcje w okresie do dnia 30 września 2020 r. 

 


