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CZĘŚĆ III ZMIANY PRZEPISÓW 
1. ELASTYCZNY CZAS PRACY 

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

➔ Prawo do skorzystania z tych rozwiązań będzie przysługiwało pracodawcy, u którego wystąpił 
spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jeżeli pracodawca nie 
zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. 

➔ Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w 
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego. 

➔  W ramach uelastycznienia czasu pracy, chodzi o możliwość: 

• ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce 
wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku 
tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w Kodeksie pracy - co najmniej 35 godzin), 

• zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym 
jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 
12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu 
pracy, o których mowa w art. 135 par. 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym 
niż wynikający z tego przepisu, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy kodeks 
pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, 
ale w szczególnym trybie), 

• zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i 
przez czas ustalone w porozumieniu;  

 
Ważne! W zakresie odpoczynku pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze 
różnicy między 11 godzinami, a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu 
odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie 
dłuższym niż 8 tygodni. 

 
➔ Porozumienia to dokonanie ustaleń w porozumieniu między pracodawcą a organizacjami 

związkowymi reprezentatywnymi albo zakładową organizacją związkową – jeżeli u 
pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo przedstawicielami pracowników, 
wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa. 
 

Ważne!  W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 
COVID-19, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 
pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy (czyli 
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przykładowo nie PPK!). W sytuacji gdy u pracodawcy nie byli wcześniej wyłonieni przedstawiciele 
pracowników konieczny jest ich wybór.   

 
➔ Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 
➔ W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu 

równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się 
wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu 
zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 
nawiązania stosunku pracy. 

2. ZMIANA SYSTEMU LUB ROZKŁADU CZASU PRACY (INFRASTRUKTURA 

KRYTYCZNA) 
 
Adresaci: Przedsiębiorcy - zatrudniających pracowników: 

• w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania 
systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w zakresie: zaopatrzenia w energię, surowce 
energetyczne i paliwa, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, transportowe i 
produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i 
promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; 

• w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią 
infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury 
krytycznej; 

• zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego; 

• u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie Wojewody. 

• Zasady: 
 
➔ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 

może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii: 

• zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji, 

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

➔ Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne 
do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń 
polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

➔ Pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na 
żądanie, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub 
odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. 

 

3. WAŻNOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady: 
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➔ Zmiana ma na celu zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych okresowych 
wynikających z przepisów Kodeks pracy, a także ustawy o transporcie drogowym i ustawy o 
transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań 
psychologicznych. 

➔ Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i 
kontrolnych, ale uwzględnia możliwość wykonywania ich w innym trybie, a także badań 
wykonywanych na podstawie szczególnych regulacji, jak np. badania lekarskie czy 
psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o broni i amunicji, czy badania lekarskie 
i psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o Policji. 

➔ Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani 
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie 
dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

➔ Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 
lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej 
jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 

➔ Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone wcześniej lub badań 
psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 
psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje 
ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

➔ Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 
określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

4. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Adresaci: Zamawiający oraz wykonawcy umów zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego. 

Zasady: 

➔ Ustawa COVID-19 doprecyzowuje wyłączenie zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych [dalej: „PZP”], w przypadku działań podejmowanych w sprawie 
przeciwdziałania COVID-19. Art. 6 Ustawy COVID-19 stanowi, że nie stosuje się PZP do 
zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-
19 po spełnieniu następujących przesłanek: 

• jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się choroby lub 

• jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

➔ Komentowany przepis wyłącza całkowicie zastosowanie przepisów PZP w przypadku 
zwalczania COVID-19. Jednakże, oprócz ww. przepisu, w obecnej sytuacji, zamawiający może 
także zastosować wyłączenia określone w art. 4 pkt 5 lit. b i c PZP, który stanowi że PZP nie 
stosuje się, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona 
bezpieczeństwa publicznego. Standardowymi postępowaniami o udzielenie zamówienia, które 
korzystają z ww. wyłączeń z PZP, są te, których przedmioty związane są z obronnością. 
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Jednakże, przesłanka interesu bezpieczeństwa państwa oraz ochrona bezpieczeństwa 
publicznego spełniana jest także w przypadku stanu epidemii, w rozumieniu art. 2 pkt 22 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). 

➔ Wyłączenie stosowania przepisów PZP również do zamówień udzielanych przez ZUS, Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju, w związku z realizacją zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

➔ Wyłączenie przepisów PZP traci moc z upływem 180 dni od dnia wejścia jej w życie. Oznacza 
to, że PZP nie będzie znajdowała zastosowania w terminie od 8 marca 2020 r. do 4 września 
2020 r. 

ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W TRYBIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

Zasady: 

➔ Ustawa COVID-19 wprowadza nowe zasady dotyczące kształtowania stosunków prawnych 
pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, które powstały na podstawie zawartych już umów. W 
pierwszej kolejności należy zasygnalizować, że Ustawa COVID-19 Zmiany-1 nie tworzy nowych 
rozwiązań, ani dla zamawiającego ani dla wykonawcy, jednakże wskazuje w jaki sposób 
interpretować obowiązujące już przepisy. 

➔ Ustawa COVID-19 wprowadza obowiązek niezwłocznego, wzajemnego informowania się stron 
zamówienia o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na nienależyte wykonanie umowy, 
po którym to przedstawiają sobie wzajemnie stanowiska wraz z uzasadnieniem tych 
okoliczności. Powyższe dokonuje się poprzez wzajemne przekazywanie sobie oświadczeń lub 
dokumentów, które świadczą w szczególności o: 

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

• decyzjach 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, 

• poleceniach wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

• wstrzymaniu dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

• okolicznościach, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. 

➔ Po przekazaniu sobie powyższych informacji, strony zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia 
ich otrzymania, do przedstawienia drugiej stronie swojego stanowiska dotyczącego wpływu 
przedstawionych okoliczności na należyte wykonania zawartej umowy. 

➔ Po dokonaniu powyższego oraz po stwierdzeniu przez zamawiającego, że okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 
umowy, można rozpocząć negocjowanie warunków zawartej umowy. Jednakże zmiana tej 
umowy musi być zgodna z obowiązującym art. 144 ust. 1 pkt. 3 PZP, który dopuszcza aneks na 
skutek wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i nadzwyczajnych. 
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➔ Ustawa COVID-19 przewiduje, że przedmiotowe zmiany mogę polegać, w szczególności na: 

• zmianie terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

•  zmianie sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

• zmianie zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
wykonawcy. 

Ważne! Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP wartość tak wprowadzonych 
zmian nie może przekraczać 50% pierwotnej wartości umowy. 

➔ Wykonawcy zatem wciąż są uzależnieni od decyzji zamawiających w tym zakresie, a ci wcale 
zmieniać umowy nie muszą.  

➔ Inaczej przedstawia się sytuacja pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. W tym przypadku 
istnieje obowiązek zmiany umowy po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte jej wykonanie. Umowę podwykonawczą 
można zmienić, w szczególności w zakresie terminu jej wykonania, czasowego zawieszenia jej 
wykonania oraz zakresu wzajemnych świadczeń. 

USTAWA COVID-19 A KARY UMOWNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

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

Zasady: 

➔ Ustawa COVID-19 przewiduje  możliwość odstąpienia od naliczania i dochodzenia 
odszkodowań lub kar umownych za naruszenie postanowień umowy na skutek okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19. W przypadku, gdy takie okoliczności będą wpływały na 
należyte wykonanie umowy, strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w art. 15r ust. 1 
Ustawy COVID-19 przedstawia zasadność ich ustalenia i dochodzenia, lub ich wysokość. W 
przypadku gdy zamawiający zgodzi się ze stanowiskiem wykonawcy, strony umowy będą mogły 
ją zmieniać w zakresie kar umownych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP. 

➔ Istotnym z perspektywy zamawiającego jest art. 15s Ustawy COVID-19. Na jego podstawie 
zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych za nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy należności powstałych w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, w tym 
ewentualnych kar umownych. 

Ważne! Wyżej omówione postanowienia, ułatwiają Zamawiającym działania przy podejmowaniu 
decyzji o zmianie umowy - zdejmują z nich bowiem ciężar ewentualnych wątpliwości związanych z ich 
odpowiedzialnością karną czy deliktową oraz powodują, że  zamawiający mogą bez obaw podejmować 
decyzje w zakresie odpowiednich zmian umowy. 

5. PRAWO BUDOWLANE WEDŁUG USTAWY COVID-19 

Adresaci: Inwestorzy oraz wykonawcy robót budowlanych. 

Zasady: 
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➔  Ustawa COVID-19 przewiduje wyłączenia od stosowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Wymienione wyłączenia 
stosuje się do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

➔ Ustawa COVID-19 wprowadza wymóg notyfikacji organu administracji architektoniczno-
budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych oraz o zmianie sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  

➔ Wprowadzenie tych wyłączeń oznacza, że w przypadku dokonywania jakichkolwiek prac 
budowlanych, które w jakikolwiek sposób mają na celu zapewnić przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 inwestorzy zwolnieni są m.in. z obowiązku uzyskiwania 
pozwoleń na budowę czy obowiązku zgłaszania do odpowiedniego organu robót, dla których 
nie ma obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę. W takich przypadkach wszelkie 
prowadzone roboty budowlane, bez realizacji ww. obowiązków, nie będą więc uważane za 
samowolę budowlaną. 

6. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE UMÓW NAJMU LOKALI 

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

➔ Przedłużenie z mocy prawa terminów, z upływem których trwające umowy najmu ulegają 
rozwiązaniu, do dnia 30 czerwca 2020 roku: 

• powyższa reguła ma zastosowanie do umów najmu lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), 
zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy COVID-19 Zmiany-1, których czas 
obowiązywania upływa po dniu ogłoszenia ustawy COVID-19 Zmiany-1, ale przed 30 
czerwca 2020 roku, 

• przedłużenie czasu obowiązywania umowy najmu następuje wyłącznie na podstawie 
oświadczenia najemcy, złożonego najpóźniej w dniu upływu wskazanego w tejże umowie 
czasu obowiązywania zawartego stosunku najmu lokalu, 

➔ Wyjątki od zasady: Trwający stosunek najmu nie ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 roku 
w przypadku, gdy: 

• najemca zalega z zapłatą czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat 
niezależnych od wynajmującego lokal, a przez niego pobieranych, za co najmniej jeden 
okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę 
czynszu należnego za jeden miesiąc. Okres zaległości dotyczy co najmniej 6 miesięcy 
obowiązywania umowy najmu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy COVID-19 
Zmiany-1 albo całego czasu obowiązywania umowy najmu lokalu, poprzedzającego dzień 
wejścia w życie tejże ustawy, 

• najemca w czasie w czasie obowiązywania umowy najmu używał lokalu w sposób sprzeczny 
z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, 
dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, 

• najemca w czasie w czasie obowiązywania umowy najmu wynajął, podnajął albo oddał do 
bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody 
wynajmującego, 



        

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
a8

 

• najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, 
położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki 
przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego 
niezależnych używać tego lokalu. 

➔ Wprowadzenie zasady niewypowiadania najemcy umowy najmu oraz wysokości czynszu do 
dnia 30 czerwca 2020 roku.  

➔ Wyjątki od zasady: Wypowiedzenie najemcy umowy najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 
czerwca 2020 roku jest możliwe w stosunku do najemcy lokalu mieszkalnego, gdy: 

• wypowiedzenie umowy najmu następuję na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496). Zgodnie z tym przepisem, nie 
później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może 
wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: 

❖ pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do 
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez 
mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi 
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 

❖ wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 
wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub 

❖ używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 
remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust 4 (Nie później niż na pół roku naprzód, 
na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, 
o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje 
tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal 
zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny), lub 

❖ przysługuje mu tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej 
lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu 
zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać 
tego lokalu. 

Wypowiedzenie najemcy umowy najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 roku jest 
możliwe w stosunku do najemcy lokalu niemieszkalnego, gdy: 

• najemca narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa dotyczące sposobu używania 
tego lokalu lub 

• zachodzi konieczność rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal. 

➔ przedłużenie z mocy prawa okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w 
przypadku dokonanego wypowiedzenia, do dnia 30 czerwca 2020 r. 

➔ powyższa reguła ma zastosowanie do wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego lub 
wypowiedzenia przez niego wysokości czynszu najemcy, dokonanych przed dniem wejścia w 
życie ustawy COVID-19 Zmiany-1, z okresem wypowiedzenia upływającym po tym dniu, a przed 
dniem 30 czerwca 2020 r., 

➔ przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, 
złożonego wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu tego terminu, 
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➔ Wyjątki od zasady: Okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku 
dokonanego wypowiedzenia, nie ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. w przypadku 
gdy, wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego następuje: 

• na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 
1496). Zgodnie z tym przepisem, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca 
kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: 

❖ pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do 
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez 
mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi 
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 

❖ jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych 
od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma 
zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej 
za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 

❖ wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 
wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub 

❖ używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 
remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust 4 (Nie później niż na pół roku naprzód, 
na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, 
o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje 
tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal 
zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny), lub 

• wobec najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego 
położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki 
przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego 
niezależnych używać tego lokalu. 

7. IMPREZY TURYSTYCZNE – MASZ WYKUPIONĄ WYCIECZKĘ? 

Adresaci: Przedsiębiorcy turystyczni. 

Zasady: 

➔ Art. 13 ust. 1 Ustawy COVID-19 ustanawia prawo przedsiębiorcy turystycznemu do zwrotu 
wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku gdy podróżny lub sam 
przedsiębiorca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy o udział w imprezie turystycznej w 
jednym z trybów określonych w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) a rozwiązanie to pozostaje 
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

➔ W takim wypadku wymaga się dopełnienia następujących formalności: 

• złożenia wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłat z 
wykazaną kwotą mającą podlegać zwrotowi, 
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• dołączenia dokumentów potwierdzających odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, wraz 
z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w których to oświadczenie lub 
rozwiązanie stało się skuteczne, 

• dołączenia deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające 
zwrotowi. 

➔ Termin na złożenie ww. wniosku wynosi 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania 
umowy o udział w imprezie turystycznej. 

➔ Skutek odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy przez organizatora 
turystycznego, z przyczyn pozostających w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii 
wirusa SARS-COV-2, powstaje dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez 
podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.  

Ważne! Wyżej opisana regulacja obowiązuje z mocą od dnia 13 marca 2020 r. czyli będzie znajdowała 
zastosowanie do sytuacji zaistniałych w tym dniu lub po jego upływie. 

➔ Celem ustawodawcy w wprowadzeniu ww. regulacji jest odroczenie obowiązku zwrotów wpłat 
poniesionych przez podróżnego dokonanych z tytułu imprezy turystycznej do 180 dni od dnia 
dokonania powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy. Zgodnie z uzasadnieniem 
Ustawy COVID-19, powyższe rozwiązanie powstrzyma w najbliższych dniach i tygodniach 
lawinowe ogłaszanie niewypłacalności przez organizatorów turystyki, a tym samym pozwoli to 
uniknąć setek tysięcy poszkodowanych klientów, bowiem  wiele umów zostanie 
przeniesionych na przyszłe terminy, a w konsekwencji ma szanse ochronić większość 
organizatorów turystyki, przesunąć ewentualne niewypłacalności i rozłożyć je w czasie.  

➔ Dopiero po upływie tych 180 dni, znajdzie zastosowanie 47 ust. 6 ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548, dalej zwana 
UOT), który nakazuje organizatorowi turystyki dokonać zwrotu poniesionych opłat, w terminie 
14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Wobec powyższego, ww. 
termin 14 dni, należy liczyć dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o rozwiązaniu 
lub odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej. 

➔ W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy na udział w imprezie turystycznej 
dokonanego przed dniem 13 marca 2020 r. obowiązek zwrotu wpłat podróżnemu dokonanych 
z tytułu imprezy turystycznej następuje w terminie 180 dni od dnia powiadomienia o 
odstąpieniu lub jej rozwiązaniu. 

➔ Alternatywa dla rozwiązania przez podróżnego lub odstąpienia od umowy przez organizatora 
turystyki, w postaci wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od 
organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w 
ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. W takim przypadku 
oświadczenie woli podróżnego o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych. 

➔ Voucher, o którym mowa powyżej,  powinien określać termin w ciągu roku od dnia, w którym 
miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Ponadto jego wartość nie może być 
niższa niż kwota wpłacona przez podróżnego na poczet realizacji zawartej przez niego umowy 
z organizatorem turystycznym. 

8. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - CYFRYZACJA 

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 
 
Zasady: 
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➔ Ustawodawca, mając na uwadze sposób funkcjonowania organów w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz akcyjnych, a także wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej 
ograniczenia, wprowadził możliwość funkcjonowania tychże organów, bez konieczności 
fizycznej obecności wspólników/członków zarządu/rady nadzorczej w siedzibach spółek. W 
konsekwencji, wprowadzona nowelizacja do Kodeksu spółek handlowych, pozwoli na 
uniknięcie paraliżu w działania spółek, które do swojego właściwego funkcjonowania 
potrzebują bieżącego podejmowania ważnych dla nich decyzji, co bez udziału organów nie 
może mieć skutecznie miejsca. Poniższe tabele przedstawiają najważniejsze zmiany w zakresie 
funkcjonowania organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych: 
 

SPÓŁKA Z O. O. 

ORGAN ZMIANA 

Zarząd       Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
(art. 208 § 51 KSH) 
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
(art. 208 § 52 KSH) 
Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. 
(art. 208 § 53 KSH) 

UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym możliwość zastosowania 
wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 
umowy spółki. 

Rada Nadzorcza 1.  Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
(art. 222 § 11 KSH) 
Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady 
nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady 
nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie 
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 
nadzorczej. 
(nowe brzmienie art. 222 § 3 KSH) 
Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba 
że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie 
rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa 
członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może 
przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w 
opisanym trybie. 
(nowe brzmienie art. 222 § 4 KSH) 

4.    W drodze nowelizacji uchylony został art. 222 § 5 KSH, co w obecnym stanie 
prawnym umożliwia wybór  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 
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nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób, w trybie wskazanym w art. 222 § 11 oraz 3 i 4 KSH. 
UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym możliwość zastosowania 
wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 
umowy spółki. 

Zgromadzenie 
Wspólników 

(zmiana brzmienia art. 2341 KSH)  
Możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O 
udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

  
UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym możliwość zastosowania 
wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 
umowy spółki. 

 Forma udziału w zgromadzeniu wspólników: 
dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób 
uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one 
wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym 
miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i 
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
zgromadzenia wspólników. 

  
UWAGA: usunięcie postanowienia o transmisji obrad zgromadzenia wspólników 
w czasie rzeczywistym. 

  
Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu 
szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i 
ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić 
uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy 
reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść 
tego regulaminu. 

 (dodany art. 238 § 3 KSH) 

Przepis ten jest uzupełnieniem regulacji dotyczącej sposobów zwoływania 
zgromadzenia wspólników. 

 W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu [zawiera 
oznaczenie dnia, godziny i miejsca zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy 
porządek obrad] należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie 
uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, 
wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej 
wówczas uchwały bądź uchwał. 

➔ W odniesieniu do zgromadzeń wspólników zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o którym 
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mowa w art. 2341 § 1 KSH, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie 
przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników i nie później niż na 4 dni przed dniem 
odbycia zgromadzenia wspólników. 

SPÓŁKA AKCYJNA 

organ zmiana 

Zarząd 
Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepis art. 4065 § 3 stosuje 
się odpowiednio. 
(art. 371 § 31 KSH) 
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

(art. 371 § 32 KSH) 
Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.  

(art. 371 § 33 KSH) 

 UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym  możliwość zastosowania 

wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 

statutu spółki. 

Rada Nadzorcza 
Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepis art. 4065 § 3 stosuje 

się odpowiednio. 

(art. 388 § 11 KSH) 
  

Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady 

nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady 

nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 

nadzorczej. 

(nowe brzmienie art. 388 § 2 KSH) 
 

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba 
że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie 
rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa 
członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może 
przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w 
opisanym trybie. 
(nowe brzmienie art. 388 § 3 KSH) 

  
W drodze nowelizacji uchylony został art. 388 § 4 KSH, co w obecnym stanie 
prawnym umożliwia wybór  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 
nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób, w trybie wskazanym w art. 388 § 11 oraz 2 i 3 KSH. 
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UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym możliwość zastosowania 
wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 
statutu spółki. 

Walne 
Zgromadzenie 
Wspólników 

(zmiana brzmienia art. 4065 KSH) 

Możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wspólników przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki 
stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

  
UWAGA: Wyraźnym zastrzeżeniem, wyłączającym możliwość zastosowania 
wskazanych rozwiązań, jest odmienna od przedstawionych przepisów treść 
statutu spółki. 

  
Forma udziału w walnym zgromadzeniu wspólników: 
dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym 
miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
walnego zgromadzenia. 

  
UWAGA: usunięcie postanowienia o transmisji obrad zgromadzenia wspólników 

w czasie rzeczywistym. Nie dotyczy to spółki publicznej; wówczas transmisja 

obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie narusza to obowiązków 

informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. 

(art. 4065 § 4 KSH) 

 

Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w 
walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są 
niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 
komunikacji elektronicznej. 

 Zmiany od 3 września 2020 roku (dodanie § 5-7) 

(na podstawie art. 101 pkt 1 lit. c Ustawy COVID-19 Zmiany-1) 

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

o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
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instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288) lub podmiot, o 

którym mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie przekazuje on 

potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 

tej ustawy stosuje się odpowiednio. 

➔ W odniesieniu do walnych zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o którym 
mowa w art. 4065 § 1 KSH, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie 
przewidzianym dla zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem 
odbycia walnego zgromadzenia. 

9. REKOMPENSATA Z PFRON-U DLA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ  

Adresaci: Wszyscy przedsiębiorcy - bez względu na wielkość. 

Zasady: 
 
➔ Pracodawca, będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę 

wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym. Wysokość tejże 
rekompensaty będzie miała charakter proporcjonalny do występującej w danym miesiącu 
liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu 
z tej działalności.  

➔ Konieczność złożenia wniosku o rekompensatę, który zawiera w szczególności:  
 

• nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę,  

• wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę, 

• określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie, 

• dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy, 

• zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego, 

• kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

• uzasadnienie wniosku. 
 
➔ Organ właściwy: właściwy ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddział 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
➔ Termin złożenia wniosku: 30 dni od dnia od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres 

przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej 
działalności w danym miesiącu. 

➔ Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o 
rekompensatę. 

➔ Kwoty udzielanych dofinansowań z PFRON dla pracodawców, będących zakładami aktywności 
zawodowej oraz dla warsztatów terapii zajęciowej pozostają na dotychczasowym poziomie. 
Zatem, nie ulegają obniżeniu dofinansowania do ponoszonych przez wspomniane podmioty 
kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej oraz koszty działania zakładów 
aktywności zawodowej, w związku z zawieszeniem działalności warsztatu lub przestojem 
działalności zakładu.  
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10. DOFINANSOWANIE Z PFRON DO WYNAGRODZEŃ  

Adresaci: Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa 
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.). 

Zasady: 

➔ Kwoty udzielanych pracodawcy miesięcznych dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych uległy zwiększeniu i przyjmują wysokość: 

• 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności, 

• 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, 

• Kwota dotycząca dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
lekkiego stopnia niepełnosprawności nie uległa zmianie i nadal wynosi 450 zł. 

➔ Zwiększone zostały również kwoty dofinansowania przysługujące osobom niepełnosprawnym, 
w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych; udzielone pracodawcy miesięczne 
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zwiększa się o: 

• 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności, 

• 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, 

• 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności; 

➔ Ustawodawca zdecydował się również na możliwość udzielenia pomocy publicznej na 
podstawie art. 26 (zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby), art. 
26a (miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego), art. 26d 
(zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego oraz jego 
szkolenia), art. 32 (dofinansowanie i zwrot kosztów przysługujące pracodawcy prowadzącemu 
zakład pracy chronionej) i art. 41 (zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych) ustawy o 
rehabilitacji, pracodawcom, zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych, będącym w 
trudnej sytuacji ekonomicznej. Omawiana pomoc publiczna będzie dotyczyć okresów, 
począwszy  od miesiąca marca 2020 r., nie dłużej jednak niż za okres do upływu 6. miesiąca od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

➔ pomoc publiczna będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 roku, 
➔ wartość kwoty pomocy publicznej, przypadającej na jedno przedsiębiorstwo nie może 

przekraczać 800 000 EUR. 
➔ istotnym przepisem jest także dodany do Ustawy COVID-19 art. 68 gf, zgodnie z którym 

pracodawca, nie może uzyskać odroczenia terminu płatności należności na rzecz PFRON lub 
rozłożenia ich zapłaty na raty. Dotyczy to również zaległości z tytułu wpłat oraz odsetek za 
zwłokę. 

➔ zmianie uległa definicja legalna kosztów płacy, zawarta w art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji. 
Do wskazanych w tym przepisie wynagrodzenia brutto, finansowanych obowiązkowo przez 
pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczonych od tego 
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wynagrodzenia i obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, ustawodawca dodał również obowiązkowe składki na Fundusz 
Solidarnościowy. 

Uwaga! Zgodnie z art. 94 Ustawy COVID Zmiany-1, przepis art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od 
stycznia 2019 r. Nieuwzględnienie przez pracodawcę w kwocie kosztów płacy, kwot składek na Fundusz 
Solidarnościowy lub Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych lub ich 
uwzględnienie, ale nie opłacenie w całości lub z uchybieniem terminu płatności,  w ramach składanych 
miesięcznie do PFRON-u informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju 
niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, złożonych przed dniem wejścia w życie 
Ustawy COVID-19 Zmiany-1, spowoduje brak możliwości skutecznego ubiegania się przez pracodawcę, 
zatrudniającego niepełnosprawnych pracowników,  zwrotu kwoty przysługującego mu 
dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania bądź odmowy wypłaty dofinansowania.   

LINK: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-
osob-niepelnosprawnych/ 

11.  ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KARTY PARKINGOWE 

➔ Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą z mocy prawa swoją ważność zachowują 
wydane na czas określony orzeczenia o niepełnosprawności, karty parkingowe oraz związane 
z nimi decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej. Wymienione w tym miejscu 
dokumenty zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia 
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

12. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ NA PRACĘ/ CUDZOZIEMCY 

➔ Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. 
dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis 
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub 
przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową. 

➔ W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę wniosek, o przedłużenie 
składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na 
pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności 
przedłużonego na tej podstawie. 

➔ Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do 
ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz 
podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do 
upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni, bez zezwolenia na pracę. 

13. OPŁATA PROLONGACYJNA 

➔ Zgodnie z art. 15za-zb ustawy COVID-19 decyzje wydane przez organy podatkowe w sprawie: 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/
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• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, 

• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 
lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 

• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetek za zwłokę lub opłaty 
prolongacyjnej, 

• a dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku 
złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, 
nie ustala się opłaty prolongacyjnej, jak to było do tej pory.  

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

➔ Nie będzie naliczana także opłata prolongacyjna w przypadku odroczenia terminu płatności lub 
rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne  ze względów 
gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie. Regulacja ta dotyczy 
należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 
30 dni następujących po ich odwołaniu. 

LINK do wniosku i dodatkowych informacji 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-
/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-
platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351 

14. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 

➔ Na podstawie art. 15zzzi ustawy COVID-19, minister  właściwy do spraw instytucji finansowych, 
w drodze rozporządzenia, będzie mógł określić inne terminy podjęcia określonych czynności, 
w szczególności spełnienia świadczenia, załatwienia sprawy, wydania opinii, oraz wydania 
decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawach, określonych w ustawie z 
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.) lub innych 
przepisach regulujących działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

➔ 14-dniowy termin na przekazanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny  skargi  od decyzji o 
wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej restrukturyzacji albo decyzji o umorzeniu 
lub konwersji instrumentów kapitałowych przez radę nadzorczą podmiotu w restrukturyzacji 
do właściwego sądu administracyjnego wraz z kompletną i uporządkowaną dokumentacją 
sprawy oraz odpowiedzią na skargę nie biegnie w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 
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15. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

SKARBU PAŃSTWA 

➔ Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania 
nieruchomościami w przypadku najmu, dzierżawy, użytkowania, a przypadające Skarbowi 
Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji 
rządowej albo ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, mogą być: 

• umarzane w całości albo w części, 

• ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta 
na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody 
wojewody. 

 
➔ Ponadto, podmioty takie jak starosta, prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący 

zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody, minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa mogą 
odstąpić od dochodzenia powyższych należności na wniosek podmiotu, którego płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

16. ODROCZENIE LUB ZANIECHANIE POBORU OPŁAT  

➔  Wstrzymuje się pobór od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność pożytku publicznego wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych pod warunkiem, że przedsiębiorca 
(organizacja) był płatnikiem takich opłat i uiszczał opłaty przed 8.03.2020r. oraz świadczył 
przed wejściem w życie niniejszych przepisów usługi w miejscu gdzie klienci mogli zapoznać się 
z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. 

➔ Opłata roczna za użytkowanie wieczyste uiszczana za rok 2020 w terminie do 30.06.2020r. 
(było do 31.03).  

 

17. ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

➔ Mogą być wprowadzone uchwałą rady gminy zwolnienia za część roku 2020 z podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
COVID-19. W ten sam sposób odroczenie rat podatku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu, nie 
dłużej niż do 30.09.2020r. 

➔ Regulacja znajdzie zastosowanie w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez gminę. 

18. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JST 

➔ Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad 
udzielania ulg, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub uzasadnionych 
ważnym interesem publicznym, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, 
przypadające JST lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości 
komunalnej  w najem, dzierżawę, użytkowanie mogą być umarzane, terminy spłaty odroczone 



        

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
a2

0
 

lub rozłożone na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu/ 
województwa. 

➔ Regulacja dotyczy okresu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
➔ Do czasu podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających JST, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo 
zarząd województwa, może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, na wniosek 
podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

19. POMOC PUBLICZNA 

 
➔ Pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 

mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 
20.03.2020, str. 1) stanowią: 

• środki z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz środki Funduszu Promocji Kultury, na 
wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub 
artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy 
i może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, bez naruszania tych ograniczeń, zakazów i nakazów pod warunkiem zmiany 
formy upowszechniania tej działalności, 

• ustanowione przez radę gminy, w drodze uchwały, zwolnienia za część roku 2020 z podatku 
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19, 

• ustanowione przez radę gminy, w drodze uchwały, zmiany terminów płatności rat podatku 
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 
września 2020 r., przysługujące wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, 

•  dofinansowania dla przedsiębiorców, 

•  pożyczki dla przedsiębiorców, 

• dofinansowania dla pozarządowych organizacji lub podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, 

• podejmowane na wniosek płatnika, zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 
r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten 
okres, jeżeli występujący z wnioskiem płatnik był zgłoszony jako płatnik składek przed 
dniem 1 lutego 2020 r., 

• podejmowane na wniosek płatnika, prowadzącego pozarolniczą działalność, w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 266 i 321), opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 
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tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli 
występujący z wnioskiem płatnik, prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i którego 
przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., 

• w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz  osoby z nią współpracującej 
zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od 
obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

➔ Zaś w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, pomoc publiczną, mającą 
na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie 
Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 
1), stanowią ulgi, szczegółowo opisane w niniejszym opracowaniu w tytułach: 

 

• Należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, 

• Należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu 
terytorialnego 

 

20. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

 
➔ W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, innej placówki, do 

których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 
opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 

• 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 

–  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 
  
➔ Do okresu kolejnych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego. 
 
➔ Zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną 
przez okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu 
dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19.  
 

➔ W tych samych przypadkach prawo do zasiłku opiekuńczego mają m.in.: 

• rolnicy, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha 
przeliczeniowego lub dział specjalny, 

• domownicy rolników, 

• osoby pobierające rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Z tym, że zasiłek opiekuńczy co do ww. osób: 

• przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni, 

• wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, 

• jest z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
➔ Do przyznawania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, 

➔ Ponadto, na podstawie art. 80 ustawy COVID-19 Zmiany-1 do osób, które na dzień wejścia w 
życie ustawy COVID-19 Zmiany-1 nie skorzystały w całości z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego, stary przepis regulujący ten zasiłek, tj. art. 4 ustawy COVID-19 ma zastosowanie 
w brzmieniu dotychczasowym - do tych osób nie stosujemy w tym zakresie nowych przepisów.  

➔ Natomiast zgodnie z art. 82 ustawy COVID-19 Zmiany-1 do okresu trwania zasiłku 
opiekuńczego przyznanego na mocy ustawy COVID-19 nie wlicza się dotychczas 
wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie art. 4 ust. 1 tej 
ustawy w brzmieniu dotychczasowym. 

➔ Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 
645 i 1590) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do 
pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się 
obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na mocy art. 89 ustawy COVID-19 Zmiany-1 ww. przepisy 
stosuje się do osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14.03.2020r. 

LINK: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-
zasilku-opiekunczym/2551095 

21. GOSPODARKA ODPADAMI 

➔  W zakresie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, w przypadku, gdy brakuje na obszarze województwa 
technicznych i organizacyjnych możliwości ich unieszkodliwiania, wojewoda może wydać, w 
drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami 
następującym podmiotom: organom administracji rządowej działającym w województwie i 
państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym 
osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadające 
osobowości prawnej a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom. Polecenie wojewody określa podmiot lub 
podmioty zobowiązane do gospodarowania odpadami, a także miejsce, dopuszczoną metodę 
i warunki unieszkodliwiania (także transportu i magazynowania odpadów przed ich 
przetworzeniem), obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w 
postaci papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem Bazy 
Danych Odpadowych (BDO) oraz okres obowiązywania polecenia. Co bardzo ważne, polecenie 
można również wydać w odniesieniu do podmiotu, który nie posiada decyzji z zakresu 
gospodarowania odpadami.  

➔ W zakresie odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż 
odpady medyczne o właściwościach zakaźnych, w przypadku braku na obszarze województwa 
technicznych i organizacyjnych możliwości ich unieszkodliwiania, wojewoda może wydać, w 
drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
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podmiotom wskazanym (organom administracji rządowej działającym w województwie i 
państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym 
osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadające 
osobowości prawnej a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom). Polecenie podlega natychmiastowemu 
wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Pozostałe 
zasady wskazane w pkt 1 mają również zastosowanie do tego typu odpadów. Dodatkowo, 
polecenie wojewody może dotyczyć przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające 
przetwarzanie. Odpady będą mogły trafić do składowania lub termicznego przekształcania bez 
(jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania. 

➔ Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W przypadku wydania zarządzenia wojewody, na obszarze 
województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie będą stosowane wymagania 
dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonych w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

➔ Oprócz powyższych zmian dodany został również art. 31zzc, zgodnie z którym do czasu 
wydania przepisów wykonawczych w zakresie przekształcania odpadów (lista instalacji 
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów 
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) odpady mogą być termicznie 
przekształcane w funkcjonującej instalacji, która uzyskała pozwolenie zintegrowane lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów na termiczne przekształcanie odpadów komunalnych 
lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przed dniem wejścia w 
życie Ustawy COVID-19 Zmiany-1. 

Ważne! Jak należy postępować z odpadami wytwarzanymi przez osoby z potwierdzonym wirusem 
SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19? 

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane przez osoby 
przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub 
chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie 
kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do 
śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić 
w pojemniku na odpady zmieszane. 

LINK: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-projekcie-ustawy-antykryzysowej-w-
zakresie-energetyki-i-gospodarki-odpadami 

22. ZEZWOLENIE W TRANSPORCIE DROGOWYM  

➔ Do tej pory, na podstawie w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym,  aby wykonywać przewozy regularne i przewozy regularne specjalne wymagane 
było zezwolenie: 
1. w krajowym transporcie drogowym wydane przez: 

a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, 
b) burmistrza albo prezydenta miasta : 

https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-projekcie-ustawy-antykryzysowej-w-zakresie-energetyki-i-gospodarki-odpadami
https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-projekcie-ustawy-antykryzysowej-w-zakresie-energetyki-i-gospodarki-odpadami
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• na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, któremu 
powierzono to zadanie na mocy porozumienia, na wykonywanie przewozów na liniach 
komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w określonych w sytuacjach, 

• będącego siedzibą związku międzygminnego, na wykonywanie przewozów na liniach 
komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny, 

• prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu 
na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach 
komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu, 

c) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze 
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej, 

d) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na 
planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach 
komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże 
niewykraczających poza obszar województwa, 

2. w międzynarodowym transporcie drogowym zezwolenie było wydawane przez 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego dla linii komunikacyjnych wykraczających 
poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

➔ Jednakże powyższego nie stosuje się w przypadkach: 

• konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

• braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 
przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

➔ Zatem z regulacji w ustawie COVID-19 wynika, że: 
1. ustawodawca nie przewidział wydawania przez właściwy organ decyzji, nawet po upływie 

określonego okresu, 

2. przepisy ustawy o ruchu drogowym nie zostały wyłączone z całkowitego obowiązywania, 

3. nowy przepis nie spowoduje także, iż zezwolenia wydane w przeszłości przestaną 

obowiązywać. 

 

 


