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ZASADNICZA TREŚĆ PRZEPISU

OKRES

Art. 15c. 1. Wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum
integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), zawieszenia zajęć na czas
oznaczony, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przepisy art. 11 ust. 1 oraz 6–8 stosuje
się.
2. Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej, w szczególności, o którym
mowa w art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
lub klubu integracji społecznej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć, o
którym
mowa
w
ust.
1.
3. Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w
pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.

UWAGI

Art. 31e. W przypadku, gdy zajęcia w centrum integracji społecznej lub klubie integracji
społecznej zostały zawieszone w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy, przepisy art. 15c ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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art. 15d
Ustawy

art. 15e
Ustawy

Art. 15d. 1. W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i
2473), w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na
pokrycie
bieżących
kosztów
ich
prowadzenia.
2. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest
obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu nie większej
niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla
województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej ustawy.
3. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako iloczyn
statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla
województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Zmiany w art. 15d:
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby ponoszące odpłatność za usługi świadczone w
ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwalnia się na ich wniosek z odpłatności za okres
niekorzystania z tych usług w związku z zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności
tych ośrodków, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej,
bez
konieczności przeprowadzania
rodzinnego
wywiadu
środowiskowego.”
Art. 15e. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19,
otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego
opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na
realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.
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art. 15h
Ustawy

art. 15l
Ustawy

art. 15r
Ustawy

Art. 15h 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o
niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas
określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych,
którego
ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od
09.12.2019 r. do 09.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku
o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 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;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (od 09.03.2020 r.),
zachowuje ważność do upływu 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. (...)
Art. 15l. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od
przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie:
1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a
wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu
tego
podmiotu
za
świadczenie
przez
niego
usług
w
danym
okresie,
2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) (...)
2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust.
1 pkt 1 i 2, są:
1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w
miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub
przedmiotami
praw
pokrewnych;
2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe
przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizacji pozarządowych w rozumieniu art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 tej ustawy w zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego.
Art. 15r. 1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; poleceń lub
decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie
do
sprzętu
lub
trudności
w
realizacji
usług
transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

-

-

-

-

W okresie
obowiązywania
stanu
epidemicznego
albo stanu
epidemii do ich
odwołania

-

-

-

-

Brak wniosku, przy
czym na stronach
ciąży obowiązek
niezwłocznego
poinformowania
drugiej strony o
wystąpieniu
wskazanych w
przepisie
okoliczności.

Poinformowa
nie drugiej
strony
umowy
dotyczącej
realizacji
zamówienia
publicznego o
wystąpieniu
okoliczności
wskazanych
w przepisie

Przepis stosuje się do umowy zawartej
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą

między
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Zmiany w art. 15r:
„10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia
publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą
zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
11. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych
wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”
Art. 15zzf. W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych
skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej
umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację
lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

-

-

-

-

art. 15zzf
Ustawy

art. 15zzl
Ustawy

Art. 15zzl. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej
zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia
terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz
rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do 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 albo stanu epidemii.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie
rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania
publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej
części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej
wysokości i podlegającą zwrotowi.

art. 15zzm
Ustawy

art. 15zzr
Ustawy

Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej
ustawy. (…)

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego
terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub
organem,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i

-

W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo stanu
epidemii + 30
dni po ich
odwołaniu

-

-

W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo stanu
epidemii

W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo stanu
epidemii

-

-

UWAGA: Wyjątki – art. 15zzr ust. 2 i nast. oraz art. 15zzt
Ustawy
-

-
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TERMINY –
PROCESOWE,
SĄDOWE

art. 15zzs
Ustawy

12

„PRZEDŁUŻENIE”
UMÓW NAJMU

art. 31s
Ustawy

13

„ZAKAZ”
WYPOWIADANIA
UMÓW NAJMU

art. 31t
Ustawy

14

15

PRZEDŁUŻENIE
TERMINÓW DOT.
SCHEMATÓW
PODATKOWYCH

PRZEDŁUŻENIE
TERMINU
ZŁOŻENIA
INFORMACJI O
CENACH
TRANSPEROWYCH

art. 31y
Ustawy

art. 31z
Ustawy

wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do
właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także
terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich
ustroju
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. (…)
1. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa
po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30
czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na
podstawie oświadczenia woli najemcy.
2. Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na
warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu
czasu obowiązywania tej umowy. (…)
Art. 31t 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub
wysokości czynszu.
Art. 31y. 1. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale
11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31
marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów,
korzystających i wspomagających w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne.

Art. 31z. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach
transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął
się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
Zmiany w art. 31z:
„2. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których

UWAGA: Wyjątki – art. 15zzs ust. 2 i nast. oraz art. 15zzt
Ustawy

W okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego
albo stanu
epidemii

-

-

UWAGA – Wyjątki: art. 31s ust. 3 Ustawy

do 30.06.2020
r.

Oświadczenie woli
Wynajmującego

Złożenie
oświadczenia
woli Najemcy
przez
Wynajmujące
go

do 30.06.2020
r.

-

-

od dnia 31
marca 2020 r.
do dnia
odwołania
stanu
zagrożenia
epidemicznego i
stanu epidemii
ogłoszonego w
związku z
COVID-19, nie
dłużej jednak
niż do dnia 30
czerwca 2020 r.

UWAGA – Wyjątki: art. 31t ust. 2 i 3 Ustawy

-

-

-

-

do dnia 30
września 2020 r.

-

-
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ZDALNY TRYB –
POSIEDZENIA
ZARZĄDU ORAZ
RADY NADZORCZEJ
(W TYM TAKŻE
ORGANU
WYPEŁNIAJĄCEGO
KOMPETENCJE
RADY W
PRZYPADKU, GDY
NIE JEST
POWOŁANA) W
SPÓŁDZIELNIACH

art. 3
Ustawy

MOŻLIWOŚĆ

art. 4

rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed
dniem 31 grudnia 2019 r.
3. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen
transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku
podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed
dniem 31 grudnia 2019 r.”
Zmiany w:
1) art. 35:
a) po § 4 dodaje się § 41–44 w następującym brzmieniu:
1
„§ 4 . Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady
nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej
uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
2
§ 4 Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie
zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia
otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę
i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3
§ 4 Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również
wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§44 Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie
głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.”,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i § 3,
oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane
w nim regulaminy tych organów.”;
2) w art. 46a dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Art. 35 § 41 –44 stosuje się
odpowiednio.”;
3) w art. 59 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Art. 35 § 41 –44 stosuje się
odpowiednio.”;
Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze:
1)
art. 36:
„§ 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały
przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 10. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy
członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być
również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 11. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez
oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
§ 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9–11 może być przeprowadzone
niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.
§ 13. Rozwiązania, o których mowa w § 9–12, stosuje się w czasie wprowadzenia
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).
2)
art. 40 § 3: „§ 3. Zawiadomienia, o których mowa w § 1, albo zgłoszenia żądań, o
których mowa w § 2, mogą zostać dokonane przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”.
Art. 52k. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca

-

-

-

-

-

-

-

Szczegółowe

warunki

zastosowania

przedmiotowego

ROZLICZENIA
JEDNORAZOWEGO
ROZLICZENIA
STRATY – PODATEK
PIT
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MOŻLIWOŚĆ
ROZLICZENIA
JEDNORAZOWEGO
ROZLICZENIA
STRATY – PODATEK
PIT

Ustawy
(dodanie art.
52k-52u do
ustawy o
PIT)

art. 6
Ustawy
(dodanie art.
38f-38m do
ustawy o
CIT)
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ROZSZERZENIE
KATALOGU
WYDATKÓW Z
ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU
REHABILITACJI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWN
YCH ORAZ
ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU
AKTYWNOSCI

art. 17
Ustawy
(wprowadza
liczne
zmiany do
ustawy o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnospr
awnych
m.in. art.
68gd)
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OBOWIĄZEK

art. 22

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 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co
najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł,
odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
2. Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów
uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.
3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za
rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym. (…)
Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy 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 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a
zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed
dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50%
od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok
podatkowy, o którym mowa w pkt 1
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł,
dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o
którym mowa w pkt 1.
2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy,
w którym dokonywane jest obniżenie na podstawie ust. 1, podatnik składa korektę zeznania.
Art. 68gd. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust.
3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:
1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
a) pracownikami,
b) wykonawcami pracy nakładczej,
c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności,
d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta
zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;
3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.
2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody
dysponenta Funduszu.
3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o
których mowa w art. 33 ust. 4a.
4. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do
dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu
aktywności.
17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej

instrumentu określają przepisy ustawy o PIT.
UWAGA: wprowadzono do ustawy o PIT także inne
instrumenty związane z podatkiem PIT (np. prawo do
obniżenia podstawy opodatkowania o wartość darowizn
przekazanych od dnia 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w celu
przeciwdziałania COVID-19 (szczegóły dot. przedmiotowego
instrumentu, jak i inne zmiany – w ustawie o PIT).

Szczegółowe warunki zastosowania przedmiotowego
instrumentu określają przepisy ustawy o CIT.

-

-

-

UWAGA: wprowadzono do ustawy o CIT także inne
instrumenty związane z podatkiem CIT (np. prawo do
obniżenia podstawy opodatkowania o wartość darowizn
przekazanych od dnia 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w celu
przeciwdziałania COVID-19 (szczegóły dot. przedmiotowego
instrumentu, jak i inne zmiany – w ustawie o CIT).

UWAGA – warto zwrócić uwagę na inne zmiany do ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, które zostały wprowadzone na
podstawie art. 17 Ustawy.

-

-

-

-

7 dni od zawarcia

Informacja do

-

INFORMOWANIA
ZUS-u O ZAWARCIU
UMOWY O DZIEŁO
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„PRZESUNIĘCIE”
TERMINU
WALNYCH
ZGROMADZEŃ W
SPÓŁDZIELNIACH

OGŁOSZENIE
UPADŁOŚCI

ZDALNY TRYB –
POSIEDZENIA
CZŁONKÓW WŁADZ
W FUNDACJACH

ZDALNY TRYB –
POSIEDZENIA
CZŁONKÓW WŁADZ
W
STOWARZYSZENIAC
H

Ustawy
(wprowadza
zmiany do
ustawy o
systemie
ubezpieczeń
społecznych
m.in. art. 36
ust. 17)
art. 90
Ustawy

art. 15zzra
Ustawy

art. 16
Ustawy

art. 18
Ustawy

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.

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli
lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio
po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6
tygodni od dnia odwołania tego stanu
Po art. 15zzr dodaje się art. 15zzra:
1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.
Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu
COVID-19.
2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem
postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym
terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania
znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni
pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym
wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a,
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1
niniejszego artykułu.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w art. 5 po ust. 1
dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji
stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach.
1b. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w
art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej,
głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach
władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 1) transmisji obrad
posiedzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w
ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 3)
wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza
posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym
ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć
możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia

umowy o dzieło
informacja do ZUS

ZUS

-
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-

-
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FINANSOWE
INSTRUMENTY
WSPARCIA AGENCJI
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚ
CI (LUB
PODMIOTÓW
ZALEŻNYCH - ARP):
POŻYCZKI,
GWARANCJE,
PORĘCZENIA,
LEASING LUB INNE

Art. 2-12
tarczy
antykryzyso
wej 2.0

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”
Art. 4. Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom
gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez
okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12
miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków
ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Art. 5.
1. Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia,
na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie
przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.
Art. 6.
1. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia
oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności
gospodarczej, na warunkach rynkowych.
2. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych
instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.
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Instrument skierowany do:
- przedsiębiorców
- którzy zanotowali spadek obrotów (15% rok do roku lub
25% miesiąc do miesiąca) - analogicznie do warunków
dofinansowania z FGŚP
- spadek obrotów został spowodowany przez COVID-19
Składając wniosek należy wyrazić zgodę na pozyskiwanie
przez ARP danych dot. sytuacji finansowej przedsiębiorcy z
KRS, fiskusa i "innych dostępnych źródeł"
Szczegóły znajdą się w komunikatach ARP

INNE INSTRUMENTY („PRZESUNIĘCIA TERMINÓW REALIZACJI OBOWIĄZKÓW” W ZWIĄZKU Z COVID-19):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;
przesunięcie tzw. matrycy VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020.;
przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

