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ALERT PRAWNY
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CO, JAK I KIEDY?
stan na dzień: 23.03.2020

W ubiegłym tygodniu zapowiedziane zostały nowe rozwiązania mające stanowić pomoc dla polskich
przedsiębiorców w czasie epidemii, zwane tarczą antykryzysową. Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej
(w gruncie rzeczy projekt ustawy o zmianie tzw. ustawy o koronawirusie oraz niektórych innych ustaw)
trafił w pierwszej kolejności do mediów zanim pojawił się na jakichkolwiek stronach rządowych.
Zespół FILIPIAK BABICZ LEGAL sp. k. omawia poniżej najważniejsze zagadnienia projektu,
rozpoczynając tym samym serię alertów w temacie nowych przepisów skierowanych do
przedsiębiorców.
Należy na wstępnie zaznaczyć, że projekt może jeszcze ulec zmianie.
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KIEDY USTAWA WEJDZIE W ŻYCIE?
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że ustawa powinna zostać
przyjęta przez sejm pod koniec tego tygodnia, a więc w okolicach 26-27 marca. Wejście w życie tarczy
kryzysowej przewidziano na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Tak wczesny termin jest
uzasadniony ważnym interesem państwa.
Powyższe ma nie dotyczyć jednakże nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(raportowanie o zawartych umowach o dzieło), która ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2021 r., a także
części innych przepisów wchodzących w życie w dniach przed uchwaleniem ustawy.

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB MUNDUROWYCH
Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie możliwości pracy zdalnej dla funkcjonariuszy
poszczególnych służb i organów (m.in. policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, straży
granicznej, służby ochrony państwa, państwowej straży pożarnej, służby więziennej czy służby celnoskarbowej), dotychczas nieobjętych regulacją ustawy o koronawirusie.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Projekt ustawy przewiduje przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla
ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni. Do okresu kolejnych 14 dni nie
wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katalog przypadków
rozszerzono o niemożność sprawowania opieki nad najmłodszymi dziećmi przez nianię lub dziennego
opiekuna.
Poszerzeniu ma ulec krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ma
przysługiwać także w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, również
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.
Zasiłek ten w okresie nie dłuższym niż 14 dni ma przysługiwać także ubezpieczonemu zwolnionemu od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki na dorosłą osobą
niepełnosprawną, jeśli zamknięciu uległaby odpowiednia placówka.
Projekt ustawy przewiduje możliwość dalszego wydłużenia przez Radę Ministrów 14-dniowego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku.

OTWARCIE FUNDUSZU ZAPASOWEGO NFZ
Projekt ustawy przewiduje, że świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą wpisane do wykazu, będą finansowane przez NFZ ze środków funduszu
zapasowego, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z określonej części środków budżetu państwa.

ROBOTY BUDOWLANE
Projekt ustawy przewiduje wyłączenie zastosowania aktów planistycznych wydanych na podstawie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektowania, budowy, przebudowy,

remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Akty te mają charakter przepisów miejscowo obowiązujących i określają
m.in. jaki rodzaj zabudowy jest dopuszczalny na danym terenie. Zmiana wpisuje się zatem w cel
dotychczasowej regulacji art. 12 ustawy o koronawirusie, jakim jest ułatwienie realizacji zamierzeń
budowlanych podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Inwestor miałby być obowiązany do niezwłocznego poinformowania organu administracji
architektoniczno-budowlanej o robotach budowlanych oraz o zmianie sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, które następują w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19. Wymóg ten nie byłby warunkiem przystąpienia do wykonywania
robót budowlanych albo dokonania zmiany sposobu użytkowania, ale organ mógłby uzyskać niezbędną
wiedzę o inwestycjach realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i miałby możliwość
działania, kiedy roboty budowlane mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW
Projekt ustawy przewiduje zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych
wynikających z przepisów kodeksu pracy, ustawy o transporcie drogowym i ustawy o transporcie
kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. Nie
uwzględnia się zawieszenia badań wstępnych i kontrolnych, ale możliwość ich wykonania w innym trybie.
Do przeprowadzenia tych badań pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie w okresie nie
dłuższym niż 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego, chyba że zostanie ogłoszony
stan epidemii – wówczas po odwołaniu stanu epidemii.
W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub
kontrolnego, badania te mógłby przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.
Takie orzeczenie traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, jeśli zostanie ogłoszony.
Ponadto orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, których ważność
skończyła po dniu 7 marca w 2020 r, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni
od dnia zniesienia danego stanu.

ZMIANA DOT. UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ I UMÓW O IMPREZĘ
TURYSTYCZNĄ
Projekt ustawy przewiduje przepisy dotyczące funkcjonowania umów o udział w imprezie turystycznej
oraz umów o imprezę turystyczną.
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Projekt ustawy przewiduje, że zakłady aktywności zawodowej będą mogły ubiegać się o rekompensatę
poniesionych kosztów płacy za zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w
przypadku zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów z działalności wytwórczej lub
zawodowej z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Projekt ustawy przewiduje, że dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w
warsztacie terapii zajęciowej nie ulegnie obniżeniu. Rozwiązanie zapewni, że warsztat terapii
zajęciowej nie zostanie obciążony konsekwencjami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
COVID-19.

CENTRA I KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających finansowanie działalności
centr i klubów integracji społecznej z dotacji przyznanych przez organ administracji publicznej (w
przypadku ich zawieszenia).
Ponadto przewiduje się umożliwienie wypłaty świadczenia integracyjnego z Funduszu Pracy
na rzecz uczestnika zajęć centrum integracji społecznej także w okresie zawieszenia zajęć
prowadzonych przez centrum integracji społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wojewodom przekazywanie
miesięcznej dotacji w przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

PROGRAM „MALUCH+”
Projekt ustawy przewiduje zabezpieczenie podmiotów, które otrzymały środki na
funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w ramach programu
„MALUCH+” przed koniecznością zwrotu tych środków w przypadku zamknięcia tych instytucji, z
uwagi na zagrożenie koronawirusem.

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Projekt ustawy przewiduje rozwiązania mające zapewnić możliwość zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy przez młodocianego pracownika w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, bez obowiązku wypłaty mu wynagrodzenia za okres
tego zwolnienia.
W przypadku wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, któremu przyznana została refundacja
wynagrodzenia młodocianego pracownika, wynagrodzenie to zostanie mu zrefundowane na
podstawie obowiązującej umowy refundacyjnej w wysokości wynikającej z tej umowy.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Projekt ustawy przewiduje rozwiązania przeciwdziałające bezrobociu poprzez ochronę istniejących
miejsc pracy i, w tym celu, przeznaczenie środków na wsparcie przedsiębiorcy będącego pracodawcą ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Projekt ustawy wprowadza szczególną regulację umożliwiającą osobom ubiegającym się o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i
uprawnień uzyskanie orzeczenia bez konieczności osobistego stawiennictwa w zespole do
spraw orzekania o niepełnosprawności, w przypadku w którym dokumentacja, w tym medyczna
załączona do wniosku o wydanie orzeczenia, jest wystarczająca do sporządzenia oceny stanu zdrowia i
zakresu ograniczeń wynikających z naruszonej sprawności organizmu osoby zainteresowanej lub
dziecka.
Wprowadzona regulacja zakłada wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawność
albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływa w terminie do 90
dni od dnia wejścia w życie ustawy. Normuje również sytuację osób, których wnioski o wydanie orzeczeń
zostały złożone i nierozpoznane przed dniem wejścia w życie ustawy.
Projekt ustawy zawiera także regulację zakładającą wydłużenie terminu ważności orzeczeń o
niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w zakresie orzeczeń, których
ważność upływa po dniu 6 lutego 2020 r., czyli 30 dni przez dniem wejścia w życie ustawy o
koronawirusie. Maksymalny termin ważności wydłużonych orzeczeń upływa w terminie do 60 dnia od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia
wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Analogicznemu wydłużeniu ulega ważność kart parkingowych.
Proponowane regulacje zakładają, co więcej, wydłużenie terminu ważności orzeczeń o
częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej
niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do
świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia,
których ważność upływa w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Nowe przepisy normują
również w analogiczny sposób sytuację osób, których wnioski o świadczenie, uzależnione od wydania
orzeczenia odpowiednio o niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o
okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego zostały złożone
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przed dniem wejścia w życie specustawy orzeczenie nie zostało
wydane.
Projekt ustawy przewiduje także zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych.

HANDEL W NIEDZIELE
Projekt ustawy przewiduje czasową rezygnację z obowiązywania zakazu wykonywania
czynności związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji
towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich
czynności. Czasowa rezygnacja obejmuje okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
okres następujący 30 dni po jego odwołaniu bądź odpowiednio w przypadku ogłoszenia stanu epidemii,
jednakże nie obejmuje niedziel, w które przypada święto.

OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Projekt ustawy przewiduje przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 30 czerwca 2020 r.

OPŁATY AUDIOWIZUALNE I ABONTENTOWE
Projekt ustawy przewiduje zwolnienie przedsiębiorców z płatności opłat audiowizualnych
i abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej. Warunki zwolnienia:
⎯ świadczenie przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego
klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
⎯ bycie płatnikiem ww. opłat;
⎯ uiszczenie ww. opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed wejściem w życie ustawy.

WSPARCIE FINANSOWE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZĄ LUB
ARTYSTYCZNĄ
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

PRZEWOZY REGULARNE I PRZEWOZY REGULARNE SPEJCALNE
Projekt ustawy przewiduje rozwiązania służące minimalizowaniu negatywnych skutków ekonomicznych
dla sektora przewozów, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu instytucji odstępstwa od
wykonywania przedmiotowych przewozów zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na czas
występowania zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19.
Warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych mają nie mieć zastosowania w przypadkach:
⎯ konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
⎯ braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych
przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

od

W takich przypadkach nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu nie będzie stanowiło
podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych
specjalnych, ich zmiany bądź cofnięcia.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY / POMOC SPOŁECZNA
Projekt ustawy przewiduje zniesienie obowiązku przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej osobom lub
rodzinom jej wymagającym i pozostającym w odosobnieniu ze względu na podejrzenie o zakażenie lub
o chorobę zakaźną.

ZAGADNIENIA PODATKOWE
Projekt ustawy przewiduje szereg rozwiązań prawnopodatkowych, m.in. dotyczących:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

podatku od nieruchomości;
podatku od czynności prawnych (zwolnienia z podatku od umowy pożyczki);
opłaty prolongacyjnej w podatkach;
zawieszenia postępowań podatkowych;
zmian w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
podatku dochodowego od osób fizycznych;
podatku dochodowego od osób prawnych;
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne;
⎯ ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;
⎯ obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT.
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

OPŁATA PROLONGACYJNA W SKŁADKACH ZUS
Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS. W przypadku
zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty
przedsiębiorcy mają być zwolnienie z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.
Powyższe dotyczy składem należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. Stosowny wniosek powinien być
złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego
odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie
30 dni po jego odwołaniu.

WYKONYWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Projekt ustawy przewiduje rozwiązania odpowiadające na trudności w wykonywaniu zamówień
publicznych. Przede wszystkim ma zostać wprowadzona możliwość dostosowania treści łączącego
strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez
COVID-19 oraz możliwość wyłączenia odpowiedzialności zamawiających, w tym zamawiających
sektorowych, za odstąpienie od ustalenia i dochodzenia od wykonawców należności (np. kar umownych)
lub dokonanie zmiany umowy, na zasadach określonych w projekcie.
Zarówno wykonawca, jak i zamawiający, mają być zobowiązani do niezwłocznego informowania drugiej
strony o wpływie ww. okoliczności na należyte wykonanie umowy, jeśli taki wpływ wystąpi lub może
wystąpić w przyszłości.
Istotne jest, że w przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie projektowanych
przepisów, za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem nie będzie odpowiadał
wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie
ustala lub nie dochodzi od wykonawców należności powstałych w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności
związanych z COVID-19, lub który dokonuje zmiany umowy na podstawie projektowanych przepisów.

CUDZOZIEMCY
Projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń
pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
jeśli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w zw. z SARS-CoV-2 lub w przypadku
ogłoszenia stanu epidemii.
Cudzoziemiec będzie zobligowany złożenia odpowiedniego wniosku w terminie 30 dni od dnia
następującego po dniu odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
projektodawca zaproponował, aby w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca
przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy
cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po
dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższe przedłużanie
nie będzie wymagało wydania nowej naklejki wizowej, ponieważ wymagałoby to osobistego stawienia
się cudzoziemca w urzędzie w celu ich odbioru. Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ
sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen).

NAJEM POWIERZCHNI W OBIEKCIE HANDLOWYM
Projekt ustawy określa, z uwagi na wprowadzony zakaz handlu detalicznego w określonych obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, obniżkę na poziomie 90% czynszu
ustalonego w umowie, chyba że umowa przewidywałaby korzystniejsze dla najemcy obniżenie
czynszu. Obniżka czynszu ma na celu zapewnienie sprawiedliwego rozłożenie ciężarów między stronami
umowy najmu wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii najemca nie ponosiłby
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności nie
byłoby zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy byłoby wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności
najemcy, a najemca działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem.
Jeżeli wymagałyby tego względy słuszności, sąd mógłby po rozważeniu interesów stron, zgodnie
z zasadami współżycia społecznego, inaczej oznaczyć wysokość świadczeń.

ELASTYCZNY CZAS PRACY
Projekt ustawy przewiduje szczególne możliwości
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w postaci:

dla

pracodawców

dotkniętych

skutkami

⎯ 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 miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej
35 godzin), obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
⎯ 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 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż
wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, 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 – takie rozwiązanie przewiduje art. 231a Kodeksu
pracy, ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.
Warunkiem jest wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 i niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
Wprowadzane rozwiązania mają na celu umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania
pracownikom czasu pracy, a także umożliwić – w porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi
u pracodawców lub z przedstawicielami pracowników, gdy organizacje związkowe u pracodawców nie
działają - modyfikację warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników, a tym
samym przyczynić się do zachowania miejsc pracy.

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ORGANIZACJĘ WYDARZENIA Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ
Projekt ustawy wprowadza przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku
rozwiązania umowy z powodu siły wyższej - epidemii wirusa SARS-CoV-2, która to okoliczność
powoduje obowiązek zwrotu środków ze względu na niemożność zorganizowania wydarzenia. Termin
ustawowy na zwrot środków wynosi 180 dni, co daje duże możliwości w zachowaniu płynności
finansowej w branżach wystawienniczych, kongresowych, branży rozrywkowej, sportowej i organizacji
imprez i wystaw. Jednocześnie klient może wyrazić zgodę na pobranie vouchera w zamian za
odstąpienie od rezygnacji z danej umowy. Voucher będzie podstawą do realizacji w ramach
wydarzeń organizowanych przez danego organizatora w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć
pierwotne wydarzenie. Jednocześnie wartość vouchera nie może być niższa niż wysokość
dotychczasowej wpłaty klienta. Zaproponowane regulacje powinny być stosowane odpowiednio w
branży hotelarskiej, ale tylko wówczas gdy odstąpienie od umowy jest rzeczywiście związane z
wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Wobec powyższego odstąpienie nie może opierać się o indywidualne przeświadczenie klienta,
a powinno być poparte rzeczywistym związkiem przyczynowo-skutkowym.

ŚWIADCZENIE I WSPARCIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Projekt ustawy przewiduje możliwość uzyskania szczególnego świadczenia postojowego dla osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych.
Dla przedsiębiorców przewidziano też wsparcie w postaci stosownych dofinansowań części kosztów
na wynagrodzenia pracowników czy należne składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I KREDYTY DLA MŚP
Projekt
ustawy
przewiduje
możliwość
uzyskania
niskooprocentowanej
pożyczki
dla
mikroprzedsiębiorców oraz korzystnej modyfikacji zaciągniętych już kredytów dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorców.
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

ZADANIA I DOTACJE DLA NGO-sów
Projekt ustawy przewiduje możliwość organu administracji publicznej zlecającego realizację zadania
publicznego organizacjom pozarządowym przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z
wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizacją
zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach
publicznych, a także uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie
działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane
w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów
założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie mogłoby
skutkować uznaniem dotacji za realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie
z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ
administracji publicznej może zlecać NGO-som, w celu przeciwdziałania COVID-19, realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

REJESTROWANIE POJAZDÓW
Projekt ustawy, w związku z dynamicznym wzrostem pracy w zakresie rejestracji pojazdów wskutek
wprowadzonej nowelizacji umożliwiającej nałożenie kary pieniężne za niezarejestrowanie pojazdu lub
niepoinformowanie o jego nabyciu albo zbyciu, przewiduje przepisy epizodyczne obowiązujące do dnia
31 grudnia 2020 r. zgodnie z którymi wydłuża się do 180 dni termin określony na dokonanie
ww. czynności (obecny termin to 30 dni) dla pojazdu:
⎯ niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej
specustawę,
⎯ zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie
ustawy nowelizującej specustawę.

SPRZECIW WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
Projekt ustawy przewiduje, że w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz terminu na złożenie
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski,
jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu

europejskiego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od
dnia 1 lipca 2020 r.
Czynności podejmowane w okresie, o którym mowa wyżej, pozostają ważne.

OCHRONA NAJEMCÓW
Projekt ustawy przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu
obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym
przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy. Jednocześnie
zastrzeżono, że powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania w enumeratywnie wymienionych
w ustawie przypadkach, m. in. jeżeli najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą opłat za używanie lokalu,
czy opłat niezależnych od wynajmującego, a pobieranych przez tego wynajmującego, za co najmniej
jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu
należnego za jeden miesiąc; lub gdy używa tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z
jego przeznaczeniem.
Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na
warunkach dotychczasowych, najemca zobowiązany będzie złożyć wynajmującemu lokal
najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.
Niemożliwe będzie co do zasady (wyjątki przewidziane w ustawie) także wypowiedzenie najemcy
umowy najmu lokalu (mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu) ani wysokość czynszu do dnia 30
czerwca 2020 r.
W przypadku wypowiedzenia umowy najmu przed wejściem w życie ustawy projekt ustawy przewiduje
możliwość przedłużenia do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy terminu
wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu w takim lokalu, dokonanego
przez wynajmującego. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu upływu terminu wypowiedzenia.

PRAWO ENERGETYCZNE
Projekt ustawy przewiduje, że wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy
postępowania w sprawie wydania:
⎯
⎯
⎯
⎯

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenia na budowę,
pozwolenia zintegrowanego,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów

- dla instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów
pochodzących z odpadów komunalnych, nieoddanej do eksploatacji w dniu wejścia w życie ustawy,
zawiesza się do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Proponuje się również wydłużenie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych
uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

KODEKS WYKROCZEŃ
Projekt ustawy proponuje nowelizację kodeksu wykroczeń przez dodanie nowego art. 65a w brzmieniu:
„Art. 65a. Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży
Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia
wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Projekt ustawy przewiduje zmiany w funkcjonowaniu organów zarządzających i nadzorczych spółek
kapitałowych, mające na celu umożliwić tym organom podejmowanie uchwał na odległość (bez
konieczności odbywania posiedzenia).
Szczegółowemu omówieniu tego zagadnienia, z uwagi na jego istotność, zostanie poświęcony osobny
alert, który będą mogli Państwo znaleźć na stronie KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k.

DOZÓR TECHNICZNY I MIARY
Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o dozorze technicznym przez wprowadzenie przepisów
epizodycznych, na podstawie których w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na
wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na
eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że
eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia
technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego
dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i środowiska.
Analogiczny przepis epizodyczny projekt ustawy przewiduje w ramach Prawa o miarach, zgodnie z
którym w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla
zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu
uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin
dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza
przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca
złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących
konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on
wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze
użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a
także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
Wnioski i oświadczenia powyżej mogą być składane pisemnie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

KINEMATOGRAFIA
Projekt ustawy przewiduje modyfikację definicji filmu w taki sposób, że filmem jest również utwór, który
z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej. Ma to istotne znaczne związane z możliwością
rozliczenia dotacji.
Modyfikacji ma ulec obowiązek przekazywania przez kina Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
stosownych danych (zmniejszenie wymiaru obowiązku sprawozdawczego).

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
Projekt ustawy przewiduje wsparcie dla działalności innowacyjnej. Proponowane zmiany polegają na
uelastycznieniu finansowania projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii w formie nowych
produktów i usług, za pomocą kredytu technologicznego, poprzez zniesienie wymogu uznania
produktów i usług za innowacyjne na terytorium RP. Zmianie – w ramach ustawy o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej – uległy definicje „inwestycji technologicznej”, „nowej
technologii” oraz „udziału własnego”.
Zmiana obejmuje ponadto zniesienie limitu premii technologicznej w celu ograniczenia
stopniowego spadku atrakcyjności kwoty dofinansowania spowodowanej rokrocznym wzrostem kosztów
realizacji projektów, w tym wzrostem cen materiałów, urządzeń, usług oraz kosztów działalności
przedsiębiorstw
Projekt rozszerza katalog wydatków kwalifikowanych o elementy wynikające z uwag
wnioskodawców oraz doświadczenia z paneli ekspertów – w tym o koszty transportu oraz o koszty
realizacji inwestycji technologicznej, a nie samego wdrożenia, oraz o koszty związane z uzyskiwaniem,
walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją
technologiczną.

USTAWA O ODPADACH
Projekt ustawy przewiduje, że w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie
dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania
odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli
przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych
w tej formie.
W przypadku, o którym mowa powyżej, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie
papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31
stycznia 2021 r.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO CRBR
Projekt ustawy przewiduje proponuje się przedłużenie okresu przejściowego dla spółek obowiązanych
do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o kolejne 3 miesiące.
Z uwagi na to zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 lipca 2020 r.

LICENCJE TAKSÓWKARSKIE
Projekt ustawy przewiduje przedłużenie obowiązku uzyskania licencji pośrednictwa w
przewozie osób na maksymalny okres do 30 września 2020 r., z jednoczesnym lex specialis zwolnieniem taksówkarzy z obowiązku odbierania zleceń wyłącznie od pośredników posiadających
licencję. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w BIP Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
na dzień 9 marca 2020 r. udzielono 29 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie osób. Aby zachować zasadę sprawiedliwości społecznej przewidziano
także w przypadku podmiotów które już uzyskały licencję okres przejściowy umożliwiający tym
podmiotom zlecanie przewozów osobom, które nie posiadają licencji, taksówkom.
W celu zachowania równych obowiązków prowadzenia działalności na terytorium kraju dla wszystkich
podmiotów na danym rynku proponuje się wprowadzenie na okres przejściowy przepisu zwalniającego
podmioty prowadzące pośrednictwo przy przewozie osób od prowadzenia ewidencji.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów
ochrony powietrza.
Ponieważ z zebranych informacji wynika, że istnieje potencjalne ryzyko nie dopełnienia terminów
sprawozdawczych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w związku
pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego, projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminów
sprawozdań, oświadczeń oraz raportów wykonywanych na podstawie przepisów przedmiotowej
ustawy o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

RAPORTOWANIE UMÓW O DZIEŁO
Projekt ustawy przewiduje, że od 1 stycznia 2021 płatnik składek ma informować Zakład Ubezpieczeń
Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą
nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Informacja ta będzie ewidencjonowana na koncie płatnika składek i będzie udostępniana ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich
żądanie.

ZAPEWNIAMY POMOC
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w związku z epidemią
COVID-19 odpowiedzą prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony KORONAWIRUS – ALERTY PRAWNE FILIPIAK BABICZ
LEGAL sp. k. w celu pozostawania na bieżąco z informacjami dot. tarczy antykryzysowej, a ponadto
także w celu zapoznania się z pozostałymi prawnymi materiałami, mającymi ułatwić przedsiębiorcom
funkcjonowanie w dobie epidemii.
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