
 

 

 

Poznań, dnia 18 maja 2020 roku 

 

Informacja prawna 

dotycząca przepisów składających się na tzw. tarczę antykryzysową 3.0 

 

 

W dniu 14 maja 2020 roku Sejm zakończył prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczą antykryzysową 

3.0. Ustawa ta ma na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy 

społecznie. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozwiązań dotyczących przedsiębiorców. 

 

Wskazujemy, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku program Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych 

i Średnich Firm uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego 

uruchomienia. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się dnia 29 

kwietnia 2020 roku. Program Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w dalszym ciągu uzależnione jest 

od uzyskania jego notyfikacji przez Komisję Europejską.  

 

Informujemy również, iż w wykonaniu postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. opublikowała na stronie internetowej https://www.arp-tarcza.pl/ szczegółowe 

informacje dotyczące udostępnionych przez nią instrumentów wsparcia, warunków i trybu jego 

udzielenia a także wzory wniosków i załączników.  

 

 

 

         Adwokat Marek Syty  

         Adwokat Ewa Andrzejewska 
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1. Rozszerzenie kręgu podmiotów, którym przysługuje świadczenie postojowe 
 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 rozszerza krąg podmiotów, którym przysługuje świadczenie postojowe, o 

przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 

kwietnia 2020 roku. Dotychczas mogli ubiegać się o nie wyłącznie przedsiębiorcy, którzy działalność 

gospodarczą prowadzili przed dniem 1 lutego 2020 roku. 

 

2. Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 rozszerza krąg podmiotów, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę dla 

mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej o 

podmioty, które prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Dotychczas 

mogli ubiegać się o nią wyłącznie przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą prowadzili przed dniem 

1 marca 2020 roku. 

 

3. Rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających zwolnieniu z obowiązku opłacania 

składek ZUS 

 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 rozszerza krąg podmiotów, którzy będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia ze 

składek ZUS. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek: 

 

1) na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 

dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku obejmie na wniosek również przedsiębiorców, 

którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

jeżeli: 

- prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku oraz 
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- przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15.681 zł) oraz 

- dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł. 

 

2) na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku 

obejmie na wniosek również przedsiębiorców, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku- Prawo przedsiębiorców, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie 

zdrowotne, jeżeli: 

- prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku oraz 

- przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek: 

a) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 roku (15.681 zł) albo 

b) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 roku (15.681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 

jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł. 

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek będzie zawierał oświadczenie płatnika składek, 

potwierdzające spełnienie ww. przesłanek. W ww. przypadkach zwalnia się z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 roku także 

wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi 

na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695).  

 

Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku- Prawo przedsiębiorców 

jest osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją 

ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie 

wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy 
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lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 

gospodarczej. 

 

4. Ograniczenie możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości 
 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące możliwości 

prowadzenia egzekucji z nieruchomości. W wyniku dodania art. 9521 do Kodeksu postępowania 

cywilnego wyznaczenie terminu licytacji z lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, 

będzie następowało na wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie mógł złożyć taki wniosek, jeżeli wysokość 

egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy 

oszacowania. W przypadku, gdy egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji 

wyznacza się również, jeżeli wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość 

egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części 

sumy oszacowania.  

 

Ww. ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli: 

- należność przysługuje Skarbowi Państwa, 

- wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym; 

- mimo niespełnienia warunku przewidzianego w art. 9521 k.p.c. § 2 lub 3 k.p.c. zgodę na 

wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd.  

 

Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym 

wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych 

składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje 

zażalenie. 

 

Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które 

służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. 
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Przepis art. 9521 k.p.c. wejdzie w życie w dniu 30 maja 2020 roku. Znajdzie on zastosowanie również do 

postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem, jeżeli przed tą datą nie został złożony przez 

wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości. 

 

5. Nieważność umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej 

wykorzystywanej przez konsumenta 

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące nieważności umów 

przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.  

Zgodnie z nowododanym art. 3871 Kodeksu cywilnego: „Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna 

zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb 

mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej 

bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku, gdy: 

1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą 

nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie 

od tej wartości za okres 24miesięcy lub 

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona lub 

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości 

dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.” 

Przepis ten ma zastosowanie do umów zawartych od dnia wejścia nowelizacji w życie.  

 

6. Zmiana terminu przekazania sprawozdań określonych w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 wydłużyła termin: 

- przekazania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach do dnia 31 sierpnia 2020 roku; 
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- przekazania przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

z wyłączeniem gminy, rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ust. 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dnia 31 sierpnia 2020 roku; 

- przekazania przez podmiot zbierający odpady komunalne rocznego sprawozdania, o którym 

mowa w art. 9nb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dnia 31 sierpnia 

2020 roku; 

- przekazania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dnia 31 października 2020 roku; 

- przekazania przez marszałka województwa rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9s ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

Do dnia 30 listopada 2020 roku wydłużony został również termin sporządzenia przez wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 9tb 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Ww. zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, ale z mocą od dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

 

Zmieniono również termin, w którym Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed 

dniem 6 września 2019 roku do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Obowiązek ten 

przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku.  

 

7.  Zmiany dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) 

 

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchylony został art. 236a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach, zgodnie z którym: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 (sporządzania 

dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej- przyp. wł.) dokumenty ewidencji odpadów 

sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
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gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż 

w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.”. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie 

papierowej nie będą musiały uzupełniać danych w BDO. 

 

8. Przedłużenie terminów złożenia sprawozdań, o których mowa w ustawie o odpadach 

 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 przedłużyła do dnia 11 września 2020 roku termin złożenia sprawozdań, o których 

mowa w art. 73 i art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tj: 

• rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi, które sporządzają: 

1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej 

dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

3) 2a) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są 

oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa 

w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

4) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej; 

5) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

6) wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; 

7) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o bateriach i akumulatorach. 

 

• sporządzanego przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rocznego 

sprawozdania o: 
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1) wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 11 ust. 

3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery 

rejestrowe; 

2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych 

źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie 

przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na 

grupy sprzętu; 

3) osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i 

recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem 

wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości 

osiągniętego przychodu netto, o których mowa w art. 62 ust. 2 albo 3 tej ustawy. 

 

Przedłużony do dnia 31 października 2020 roku został również termin złożenia sprawozdań, o których 

mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tj: rocznego sprawozdania o 

wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które sporządza: 

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a. zbierania odpadów, 

b. przetwarzania odpadów 

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska 

odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub 

decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie 

poeksploatacyjnej. 

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w przypadku 

przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 

r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, termin ten został wydłużony do dnia 11 września 

2020 roku. 
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9. Przedłużenie terminu obowiązywania decyzji obejmującej zezwolenie na zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia 

zintegrowanego 

 
Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 znowelizowano ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), 

w której w szczególności dodano art. 15zzzzzy w brzmieniu: 

„1. Jeżeli posiadacz odpadów: 

1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie 

zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas 

oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz 

2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.  

– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia 

na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie 

na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na 

zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. 

2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie 

zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, 

oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia 

zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin 

obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na 

czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.” 

 

10. Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców 
 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie dotyczącym cudzoziemców poprzez 

dodanie art. 15z5–15z9.  

 

W wyniku nowelizacji, jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi z uprawnień określonych w art. 3 (praca zdalna), art. 15g ust. 8 (obniżenie wymiaru 

czasu pracy pracownika), art. 15x ust. 1 (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy) lub art. 15zf ust. 1 

(wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy lub stosowanie mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę) ww. ustawy uległy zmianie warunki wykonywania pracy 

przez cudzoziemca określone w: 

1) zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 

2) zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, 

3) zezwoleniu na pracę, 

4) zezwoleniu na pracę sezonową, 

5) oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń 

na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany 

zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 

 

Ww. postanowienie stosuje się odpowiednio do warunków wykonywania pracy określonych w 

zezwoleniach na pobyt czasowy, o których mowa w art. 139a i art. 139o ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, jeżeli z uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf 

ust. 1 korzysta jednostka przyjmująca, o której mowa w art. 3 pkt 5b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas 
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działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz posiadał: 

1) zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważne po dniu 13 marca 2020 roku lub 

2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, 

w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 

marca 2020 roku. 

Ww. postanowienie stosuje się odpowiednio do przedłużenia zezwolenia na pracę oraz przedłużenia 

zezwolenia na pracę sezonową. 

 

Podklasy działalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to:  

- 01.11.Z- Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 

- ex.01.13.Z- Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z 

wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych 

oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych; 

- 01.15.Z- Uprawa tytoniu; 

- ex.01.19.Z- Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach 

ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków 

kwiatowych; 

- 01.21.Z- Uprawa winogron; 

- 01.24.Z- Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; 

- 01.25.Z- Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 

- 01.28.Z- Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji 

leków i wyrobów farmaceutycznych; 

- 01.29.Z- Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; 

- ex.01.30.Z- Rozmnażanie roślin z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania 

oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią; 

- 01.41.Z- Chów i hodowla bydła mlecznego; 

- 01.42.Z- Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; 

- 01.43.Z- Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; 

- 01.45.Z- Chów i hodowla owiec i kóz; 

- 01.49.Z- Chów i hodowla pozostałych zwierząt; 
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- 01.50.Z- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana); 

- 01.61.Z- Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 

- 01.62.Z- Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 

- 01.63.Z- Działalność usługowa następująca po zbiorach; 

- 01.64.Z- Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; 

- 55.20.Z- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

- 55.30.Z- Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 

- 56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne. 

 
11. Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu po upływie terminu  

 

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 złożenie organowi podatkowemu:  

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok oraz wpłacenie 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny 

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

równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy 

z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695), tj. 

zawiadomienia organu powołanego do ścigania o popełnieniu przez siebie przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego (tzw. czynny żal). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w 

sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte postępowanie umarza. Zmiana 

ta wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2020 roku.  

 

12. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego, biegu terminów procesowych i sądowych 

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 uchyla art. 15zzr oraz art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Powyższe spowoduje, 
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że terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego oraz terminy procesowe i sądowe 

rozpoczną bieg oraz nie będą już zawieszone. 

 
Terminy, o których mowa: 

a) w art. 15zzr ust. 1 oraz 15zzs ust. 1 ww. ustawy, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg  

b)  w art. 15zzs ww. ustawy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej  

- po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

 

Z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz 

przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz 

w sprawach o wykroczenia. 

 

13. Zmiany dotyczące rozpoznawania spraw w postępowaniu sądowym 
 

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, 

w sprawach rozpoznawanych według Kodeksu postępowania cywilnego: 

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku, z tym, że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że 

przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła 

nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących; 

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie 

sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia 

jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można 

przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze 

stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; 
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3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem 

przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy. 

 

Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie 

dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na 

posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na 

piśmie. 

 

W sprawach, w których apelacja została wniesiona przed dniem 7 listopada 2019 roku, jeżeli sąd drugiej 

instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie 

niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie 

niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaję 

jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi 

nieważność postępowania. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. 

 

14. Zmiany dotyczące rozpoznawania spraw w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
 

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich: 

1) wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać 

w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła 

nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących; 

2) w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona 

zażądała przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną 

na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. Na posiedzeniu niejawnym 

w tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów. 
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Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie 

sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać 

nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

 

15. Podwyższenie kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od potrąceń  
 

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny 

pracownika utracił źródło dochodu, kwota określona w art. 871 § 1 Kodeksu pracy, tj. kwota 

wynagrodzenia wolna od potrąceń, ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu 

członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

 

Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko 

w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 

lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. 

poz. 1818). Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także 

dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko. 

 

 

 

 

 


