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PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 

Bieg terminów przewidzianych przepisami 
postępowania administracyjnego w stanie epidemii 

Wprowadzony stan epidemii wpływa nie tylko na codzienność każdego człowieka, ale także na 
dotyczące nas postępowania sądowe i administracyjne. 

Co w sytuacji, gdy jesteśmy stroną postępowania administracyjnego, bądź mamy status osoby 
zainteresowanej, a obecna sytuacja nie pozwala nam na udział w takim postępowaniu? Czy 
zostaniemy pozbawieni swoich praw? 

"Tarcza antykryzysowa" przewiduje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów 
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego: 

1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 
organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i 
obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego; 

2. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony; 

-nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Czy to oznacza, że np. odwołanie od decyzji organu II instancji wniesione w czasie gdy termin 
na jego wniesienie uległ zawieszeniu jest bezskuteczne? Otóż nie, ustawa przewiduje, iż 
czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania 
rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, są skuteczne. Wprowadzona zmiana ma na celu 
ochronę podmiotów, które z uwagi na obowiązujący stan epidemii nie mogą podjąć czynności 
w sprawie, zatem brak jest podstaw do pozbawienia ochrony osób, które takich czynności 
pomimo epidemii dokonały. 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - czy będą 
Cię windykować? 

Egzekucji administracyjnej podlegają m. in. takie należności jak: podatki, opłaty i inne 
należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.) czy też grzywny i kary pieniężne wymierzane 
przez organy administracji publicznej. 
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Z uwagi na wprowadzony stan epidemii "tarcza antykryzysowa" przyznaje uprawnienie Radzie 
Ministrów do wstrzymania w drodze rozporządzenia administracyjnych postępowań 
egzekucyjnych należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny 
wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie, mając na 
względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z 
COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

W okresie wstrzymania będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego 
lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową. 

Ustawa nie wskazuje, jakimi kryteriami Rada Ministrów miałaby się kierować przy wydawaniu 
takiego rozporządzenia, dotychczas także nic nie wiadomo na temat tego, czy Rada Ministrów 
pracuje nad takim projektem. 

Kryzys w sporcie w związku z epidemią. Co ze 
stypendiami sportowymi? 

W oparciu o art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468, 
1495 i 2251) , minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry 
narodowej stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Stypendium może otrzymać członek kadry 
narodowej, której zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do 
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań 
do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek 
sportowy, oraz do udziału w tych zawodach. 

Art. 32a wyżej przywołanej ustawy przyznaje Ministrowi właściwemu do spraw kultury 
fizycznej, uprawnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przyznania członkowi 
kadry narodowej, który nie osiągnął wyniku sportowego we współzawodnictwie 
międzynarodowym, stypendium sportowego na okres do 12 miesięcy. 

Co ze stypendiami sportowymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii? 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres na jaki 
przyznano stypendia sportowe , o których mowa w art. 32 i art. 32a ustawy z dnia 25 czerwca 
2020 roku o sporcie może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia 
odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

W szczególnie uzasadnionym przypadku oraz w związku z odwołaniem zawodów, wskazanych 
w zobowiązaniu członka kadry narodowej do realizacji programu przygotowań i udziału w tych 
zawodach dopuszczalne jest przedłużenie 12 - miesięcznego okresu. 
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Istotne jest, to, że sportowiec otrzymujący stypendium w związku z przygotowywaniem się do 
zawodów, które zostały odwołane w związku z wprowadzonym stanem epidemii nie zostanie 
stypendium pozbawiony. 

 

PRAWO PODATKOWE 

 
Podatek od nieruchomości związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej - 
przedsiębiorco, czy możesz liczyć na ulgi? 

31 marca 2020 roku upływają terminy zapłaty podatku od nieruchomości, czy w związku z 
wprowadzonym stanem epidemii, przedsiębiorcy mogą liczyć na jakąkolwiek ulgę w zapłacie 
podatku? 

Projekt "tarczy antykryzysowej" przyznaje Radzie gminy uprawnienie, do podjęcia uchwały w 
przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie ma dotyczyć 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych COVID-19. 

Oprócz całkowitych zwolnień, Rada gminy będzie mogła także podjąć uchwałę w zakresie 
przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości, których płatność przypada w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej 
jednak niż do 30 września 2020 roku. 

Ustawodawca scedował więc na samorządy działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom, 
konsekwencją czego będzie zróżnicowanie sytuacji podmiotów gospodarczych ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Dość niejasne są przy tym wytyczne, które 
grupy przedsiębiorców będą mogły z danej ulgi skorzystać i jakie będą kryteria ustalenia, czy 
płynność finansowa danego przedsiębiorcy uległa pogorszeniu. Decyzja w tym zakresie także 
będzie należała zapewne do samorządów. 
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Co z decyzjami o odroczeniu terminu płatności 
podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty w 
dobie koronawirusa? 

W przypadku niemożności zapłaty należności podatkowych w terminie, ustawa z dnia 20 
sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm.) przewiduje 
w przypadkach uzasadnionych interesem podatnika lub interesem publicznym, m.in. 
odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź odroczenie 
lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki 
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek - art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy). 

Do tej pory, organ podatkowy wydając taką decyzję, ustalał opłatę prolongacyjną od kwoty 
podatku lub zaległości podatkowej, (art. 57 § 1 i 8 tej ustawy). 

Czy są planowane zmiany dla podatników w zakresie odroczenia spłaty bądź rozłożenia 
zaległości na raty w okresie obowiązywania stanu epidemicznego bądź stanu epidemii? 

W przygotowanym projekcie, do decyzji organu podatkowego w przedmiocie odroczenia 
spłaty bądź rozłożenia zaległości na raty dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu, organ podatkowy nie obciąży podatnika opłatą prolongacyjną. 

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

 

 

PRAWO WYBORCZE 

(Kontrowersyjne) głosowanie korespondencyjne 
 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rozszerza krąg osób, 
które mogą głosować korespondencyjnie. 

Zgodnie z art. 40 ust 5 wskazanej powyżej ustawy, głosować korespondencyjnie może również 
wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych, 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 i 374) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 
dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar 
głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów. 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 6 
dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu 
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który 
pakiet wyborczy otrzymuje nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. 

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do 
koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty 
zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, i przesyła 
ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, 
z wyjątkiem wyborcy podlegającemu w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych, który kopertę zwrotną przekazuje przedstawicielowi 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, 
może także przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

Wskazany przepis został wprowadzony uprzednio do projektu ustawy w środku nocy z 27 na 
28 marca 2020 r. przez partię rządzącą. Poprawka do specustawy w zakresie głosowania 
korespondencyjnego została zgłoszona w drugim czytaniu i przyjęta o 4:20. Głosowało za nią 
222 posłów, przeciw było 214 posłów. Trzech wstrzymało się od głosu. 

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w kilku wyrokach wskazał na konieczność przestrzegania 
zasady przewidywalności procedur wyborczych, które nie powinny doznawać zmian później 
niż na 6 miesięcy przed wyborami (orzeczenia TK o sygn. K 31/06, Kp 3/09, K 9/11). 

Niekonstytucyjna zmiana Kodeksu wyborczego. 
Uwagi ogólne 
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Na mocy 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 
uchwalono istotne zmiany w Kodeksie wyborczym. 

Jak wynika z pisemnego stanowiska Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego z dnia 30 marca 
2020 r. nowelizacja prawa wyborczego godzi w zasadę trzech czytań (art. 119 Konstytucji), 
zasadę zakazu pilnej pracy nad zmianami w Kodeksie (art. 123 Konstytucji w zw. z art. 89 ust. 
2 Regulaminu Sejmu), zasadę przewidywalności procedur wyborczych, które nie powinny 
doznawać zmian później niż na 6 miesięcy przed wyborami (art. 2 Konstytucji, orzeczenia TK o 
sygn. K 31/06, Kp 3/09, K 9/11), zasadę równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 
Konstytucji), zasadę powszechności i równości wyborów prezydenckich (art. 127 Konstytucji), 
zasadę realnego dostępu do sprawowania władzy przez Naród (art. 4 Konstytucji) oraz zasadę 
zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przez 
Rzeczpospolitą Polską (art. 5 Konstytucji). 

Brak jest merytorycznego związku wprowadzonych zmian z zasadniczym celem inicjatywy 
ustawodawczej, jakim powinno być zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom w czasie 
zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. 

 

PRAWO KARNE 

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek 
ZUS a odpowiedzialność karna 

Ustawa 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 w art. 31 zp ust.1 
umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r. 

Powyższy wniosek może być złożony jeżeli w pierwszym miesiącu, za który jest składany 
wniosek o zwolnienie, przychód z działalności nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Informacje 
(oświadczenie) o przychodzie podaje się we wniosku. 

Wnioskodawca składa wskazane powyżej oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula 
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następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.  

Wskazać należy, że odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia przewiduje 
art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. Zgodnie z § 6 tego przepisu, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, 
która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Policja w koszarach 
 

Na podstawie art. 11d ust. 3 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 Komendant Główny Policji może w okresie obowiązywania niniejszej ustawy 
wprowadzić pełnienie służby w systemie skoszarowanym. Pełnienie służby w tym systemie 
może obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

Tarcza antykryzysowa. Nowe uprawnienia Policji 

Na podstawie art. 11 d obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiono Policji wykonywanie ustawowych 
uprawnień również w stosunku do osób zdrowych, które miały styczność z osobami chorymi 
na choroby zakaźne i podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 
epidemiologicznemu. Jednak uprawnienia te nie będą obejmowały czynności operacyjno - 
rozpoznawczych oraz niejawnego nadzoru. Ponadto przyjęte zmiany zobowiązują do usunięcia 
w terminie miesiąca po upływie obowiązywania specustawy, wszystkich danych uzyskanych w 
trakcie realizacji tych czynności. 

Dodatkowo Komendant Główny Policji może wprowadzić pełnienie służby w systemie 
skoszarowanym, tak aby zapewnić sprawną i prawidłową realizację zadań Policji w związku z 
zadaniami nałożonymi specustawą, które mają na celu zapobieganie oraz zwalczanie 
zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
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Przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia 
informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych  o 3 miesiące 
 

Zgodnie z art. 195. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 zgłaszają do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału. 

Na podstawie art. 52 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: 

"W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088) w art. 195 wyrazy „6 miesięcy” 
zastępuje się wyrazami „9 miesięcy”. 

Tym samym nastąpiło przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące, z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 roku. 

 

Za naruszenie kwarantanny kara pieniężna do 
30.000,- zł 
 

Zgodnie z art. 14zzzn 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, w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez 
właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną 
karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. 

Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności 
na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów. 
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Zwiększony czas pracy Funkcjonariuszy Służby 
Więziennej 

Zgodnie z art. 14g 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 Funkcjonariusz Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 
ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (zadania w zakresie wykonywania 
tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących 
pozbawieniem wolności) może pełnić służbę nie dłużej niż 24 godziny, po których następuje 
co najmniej 48 godzin wolnych od służby (wcześniej po 12 godzinach służby następowały 24 
godziny wolne od służby, a jeżeli funkcjonariusz pełnił służbę w porze nocnej - po 12 godzinach 
służby następowało 48 godzin wolnych. 

Jednocześnie Funkcjonariuszowi Służby Więziennej w trakcie pełnienia służby w rozkładzie, o 
którym mowa w powyżej przysługuje przerwa w wykonywaniu zadań służbowych w wymiarze 
45 minut, wliczana do czasu służby. W trakcie przerwy funkcjonariusz zachowuje gotowość do 
podjęcia czynności służbowych.  

Zdaniem ustawodawcy zmiana ta ma zapewnić lepsze wykorzystanie posiadanych etatów w 
Służbie Więziennej. 

 

Czy dojdzie do legalizacji "lewych" zamówień? 

Ustawa 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 w art. 15w przewiduje, 
że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w 
okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi 
niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym 
zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń 
nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie 
zagrożone. 
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Zgodnie z art. 296 § 1 Kodeksu karnego kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, 
decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub 
działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej 
osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie 
ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei art. 231§ 1 Kodeksu karnego stanowi , że 
funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

Uwagi: 

Jak wynika z doniesień medialnych Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 17 marca 
wysłał zamówienie do pewnej firmy z Łodzi na dostawę 50 szt. termometrów bezdotykowych. 
Dzień później czyli 18 marca zamówienie zostało realizowane i szpital otrzymał fakturę z 
terminem płatności do 25 marca 2020 r. Faktura była na kwotę prawie 50 tys. zł., a z prostego 
rachunku wynika, że szpital zapłacił za jeden termometr ponad 900 zł. Dla przeciętnego 
człowieka może się wydawać, że taki termometr może tyle kosztować, więc nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Jednak po sprawdzeniu modelu jaki został zakupiony okazuje się, że 
identyczny termometr można kupić w sieci sklepów Euro AGD za około 200 zł. Mało tego, sieć 
sklepów ma wyłączność na Polskę w sprzedaży termometrów tej własnej marki 
(https://grudziadz365.pl/pl/11_wiadomosci/74348_szpital-w-grudziadzu-przeplacil-za-
termometry-kto-za-tym-stoi-zbada-to-prokuratura.html). Po wykryciu nieprawidłowości 
przez osoby trzecie zamówienie anulowano a sprawą zajmie się prokuratura. 

Czy na skutek wprowadzenia komentowanego przepisu dojdzie do legalizacji "lewych" 
zamówień? 

 

Koronawirus a przedawnienie w prawie karnym 
 

Ustawa 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 w art. 15zzr ust. 6 
stanowi o przedawnieniu karalności czynu i przedawnieniu wykonania kary. 

1.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
terminów: 
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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 
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, 

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz 
przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia 
skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. 

 
Co w przypadku całkowitego zaprzestania czynności 
przez sądy? Sprawy pilne 

Ustawa 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 w art. 14 stanowi o 
sytuacji zaprzestania czynności przez sąd powszechny lub wojskowy z powodu koronawirusa 
(COVID-19). 

Zgodnie z tym przepisem w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd 
powszechny lub wojskowy z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, a w stosunku do 
wojskowych sądów garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego może wyznaczyć 
inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do 
rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności – 
mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. 
Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu 
zaprzestania czynności. 
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W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy powszechne lub 
wojskowe na obszarze apelacji z powodu COVID-19 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na 
wniosek prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, 
wyznacza inny sąd równorzędny, położony w miarę możliwości na obszarze sąsiedniej apelacji, 
jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który 
zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki 
organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z 
przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd administracyjny z 
powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny 
wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących 
do właściwości sądu, który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do 
sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, 
wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

Sprawami pilnymi, o których mowa powyżej są sprawy: 

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego 
aresztowania; 

2) w których jest stosowane zatrzymanie; 

3) w których orzeczono środek zabezpieczający; 

4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 
185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany; 

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 

6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego; 

7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w 
strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla 
cudzoziemców; 

8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu 
skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby 
pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do 
wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie; 

9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 



17 
 

10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690); 

11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-
wychowawczej; 

13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8–12; 

14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w 
postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych; 

15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278); Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 568 
16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi 
obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie. 

Ponadto Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli 
jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

Ochrona zdrowia więźniów w czasie epidemii 
koronawirusa 

Ustawa 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 w art. 18 wprowadza 
zapis zgodnie, z którym Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w 
zakresie resocjalizacji oraz wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności na: 

„ zakupie sprzętu i środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania i zwalczania przyczyn i 
skutków stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz stanu klęski żywiołowej, 
występujących na terenie i w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz 
skazanych.”. 

Mając na uwadze warunki panujące w zakładach karnych, w tym cele wieloosobowe, pełne 
zabezpieczenie więźniów przed pandemią koronawirusa wydaje się niemożliwe. 
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Posiedzenie sądu penitencjarnego także na odległość 

Ustawa z dnia 28 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 w art. 14d przewiduje, 
że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, w wypadku gdy w posiedzeniu sądu penitencjarnego bierze 
udział skazany pozbawiony wolności, posiedzenie to może się odbyć przy użyciu urządzeń 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym 
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W miejscu przebywania skazanego w czynności 
tej bierze udział przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego. 

 

Jeżeli nie (nadzwyczajna) przerwa w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności to co? Koronawirus w 
więzieniu 

Ustawa z dnia 28 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 w art. 14d przewiduje, 
że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19, jeżeli skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia 
wolności na podstawie art. 14c, a ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez 
skazanego innej osoby nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie 
karnym, dyrektor zakładu karnego może złożyć do sądu penitencjarnego wniosek, 
zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o wykonywanie kary w postaci 
umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym. 

Sąd orzeka o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie skazanego w 
odpowiednim zakładzie leczniczym na czas oznaczony albo odmawia uwzględnienia wniosku, 
jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 1. Czas ten może być przedłużany na wniosek 
dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. 

Czas wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie 
leczniczym może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 
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(Nadzwyczajna) przerwa w karze - obawa przez 
zarażeniem koronawirusem w więzieniu 
 

Ustawa z dnia 28 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 w art. 14c przewiduje 
wprowadzenie (nadzwyczajnej) przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 

Ustawa przewiduje możliwość udzielenia przez sąd penitencjarny przerwy w karze. Przepis ma 
mieć zastosowanie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla 
ograniczenia ryzyka epidemii w zakładzie karnym. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o 
udzielenie skazanemu przerwy w karze miałby wyłącznie dyrektor zakładu karnego, za 
akceptacją Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Wniosek taki nie mógłby dotyczyć: 

 skazanego za przestępstwa umyślne zagrożone surowszą karą niż 3 lata pozbawienia 
wolności 

 skazanego za przestępstwa nieumyślne na karę powyżej 3 lat pozbawienia wolności 
 skazanego za przestępstwa popełnione w ramach recydywy, zorganizowanej 

przestępczości albo przestępstwa stanowiące stałe źródło dochodu 

Sprzeciw od przerwy w karze będzie mógł wnieść prokurator. Co więcej, decyzja sądu 
penitencjarnego, co do wniosku dyrektora zakładu karnego, musiałaby być poprzedzona 
ustaleniem, że uzasadnione jest przypuszczenie, że skazany, którego dotyczy wniosek, będzie 
w okresie przerwy w karze przestrzegał porządku prawnego, a także będzie się stosował do 
wszelkich zaleceń i obowiązków nakładanych przez władze sanitarne w związku ze 
zwalczaniem epidemii. 

Termin wyjątkowej przerwy w karze będzie ograniczony do czasu zakończenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa. 

Rozwiązanie ma więc charakter wyjątkowy i będzie mogło zostać zastosowane w stosunku do 
bardzo ograniczonej liczby więźniów. Posiedzenia sądu penitencjarnego będą mogły odbywać 
się na odległość, z wykorzystaniem znajdujących się w zakładach karnych urządzeń do 
transmisji video (Polska Agencja Prasowa). 

 

Uwagi: 

Zgodnie ze stanowiskiem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego z dnia 30 marca 2020 r. 
rażąco sprzeczne z konstytucyjną zasadą wymierzania sprawiedliwości przez sąd (art. 175 ust. 
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1 Konstytucji), zasadą odrębności i niezależności władzy sądowniczej od innych władz (art. 173 
Konstytucji) oraz kierowania się przy wyrokowaniu wyłącznie Konstytucją i ustawami (art. 178 
ust. 1 Konstytucji) jest rozwiązanie, na mocy którego sprzeciw prokuratora zdeterminuje 
decyzję sądu o udzieleniu bądź przedłużeniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności 
przez skazanego. Jest to niedopuszczalna ingerencja urzędu prokuratorskiego w zakres 
uprawnień zastrzeżonych dla sądu. 

 

Przepisy przejściowe - Kodeks postępowania karnego 
i Kodeks karny wykonawczy 

W kontekście projektowanych zmian w przepisach Kodeksu postępowania karnego (KPK) i 
Kodeksu karnego wykonawczego (KKW) na mocy ustawy z dnia 28 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 istotne znaczenie mają przepisy przejściowe wskazane w tej 
ustawie. 

Przepis przejściowy dotyczący KPK: 

Art. 92. Do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413) stosuje się, aż do 
prawomocnego zakończenia postępowania, przepisy tej ustawy w brzmieniu 
dotychczasowym. 

Przepis przejściowy dotyczący KKW: 

Art. 93. Do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523) stosuje się, aż do 
prawomocnego zakończenia postępowania, przepisy tej ustawy w brzmieniu 
dotychczasowym. 

 

Do więźnia z paralizatorem. Nowe uprawnienie 
Służby Więziennej. 

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nowelizację 
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. 

Dotychczasowe brzmienie ww. przepisu: 

"1.W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–6, 8, 9 i 11– 14 ustawy z dnia 24 maja 2013 
r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 oraz z 2019 
r. poz. 15), funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w 
art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11, pkt 12 lit. a, c i d oraz pkt 14 tej ustawy, lub wykorzystać te 
środki" 

Proponowane brzmienie ww. przepisu: 

"1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–6, 8, 9 i 11–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 
r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418), 
funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 
1 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11, pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13 oraz 14 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.”. 

Zmiana: 

dodatnie pkt. 13 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418). Tym samym poszerzono katalog 
środków, jakich mogą używać funkcjonariusze Służby Więziennej o „przedmioty przeznaczone 
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej” (paralizator). 

Funkcjonariusz Służby Więziennej będzie mógł zatem sięgnąć po paralizator np. w przypadku 
konieczności „wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez 
uprawnionego poleceniem” czy w razie „przeciwdziałania naruszeniu porządku lub 
bezpieczeństwa publicznego”, w razie „przeciwdziałania niszczeniu mienia” czy 
„przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji”, a także „pokonania biernego 
oporu”.  

Czynny żal także przez Internet: nowelizacja art. 16 § 
4 Kodeksu karnego skarbowego 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje nowelizację 
art. 16 § 4 ustawy Kodeks karny skarbowy (KKS), dotyczącego kwestii czynnego żalu a 
odpowiedzialności karnej skarbowej. 
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Dla przypomnienie wskazać należy, że zgodnie z art. 16 § 1 KKS nie podlega karze za 
przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu 
zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności 
tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Oczywiście 
koniecznym jest również spełnienie pozostałych warunków wskazanych w przepisie art. 16 
KKS. 

Przedmiotowa nowelizacja dotyczy formy, w jakiej możne zostać złożone ww. zawiadomienie 
do organu powołanego do ścigania. 

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 16 § 4 KKS: 

"Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu" 

Proponowane brzmienie przepisu art. 16 § 4 KKS: 

"Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo 
ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. 

zm.1)).”. 

Uwagi: 

Ustawodawca dotychczas przewidywał jedynie dwie skuteczne formy złożenia zawiadomienia 
o czynnym żalu, pisemną i ustną do protokołu. W związku z czym nie było możliwości 
skutecznego złożenia zawiadomienia o czynnym żalu w formie elektronicznej. Projektowaną 
zmianę należy ocenić pozytywnie. 

 

Czy naprawdę nowy środek zapobiegawczy jest 
konieczny? art. 267a Kodeksu postępowania karnego 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje 
wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego (KPK) nowego art. 267a treści: 
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"§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można orzec wobec oskarżonego o przestępstwo 
popełnione w stosunku do członka personelu medycznego, w związku z wykonywaniem przez 
niego czynności opieki medycznej lub osoby przybranej personelowi medycznemu do pomocy 
w związku z wykonywaniem tych czynności, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na 
wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwem systemów 
informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra 
pokrzywdzonego. 

§ 2. Zakazy, o których mowa w § 1, mogą być połączone z określeniem poręczenia 
majątkowego. Do poręczenia majątkowego zastosowanie mają przepisy art. 266–270, z tym 
że stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają 
przepadkowi albo ściągnięciu również w razie niezastosowania się do zakazów o których 
mowa w § 1. 

§ 3. Zakaz publikacji treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego, o którym 
mowa w § 1, obejmuje zakaz publikowania i innego udostępniania tych treści niezależnie od 
tego, czy zostały wytworzone przez oskarżonego czy inną osobę, za pośrednictwem 
internetowych portali, stanowiących usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§ 4. Czas stosowania zakazów o których mowa w § 1, określa się przy uwzględnieniu potrzeb 
w zakresie zabezpieczenia prawidłowego biegu postępowania karnego oraz zapewnienia 
odpowiedniej ochrony pokrzywdzonemu lub osobom dla niego najbliższym. 

§ 5. Przedłużenie stosowania zakazu na dalszy okres, przekraczający łącznie 6 miesięcy, w 
postępowaniu przygotowawczym może dokonać, na wniosek prokuratora, sąd rejonowy, w 
okręgu którego prowadzone jest postępowanie.”. 

Uwagi: 

Odnosząc się do pierwszego z proponowanych środków, wskazać należy, iż projektodawca nie 
uzasadnił w żaden sposób, dlaczego niezbędne jest wprowadzenie tego nowego środka 
zapobiegawczego oraz dlaczego został on zaproponowany właśnie w takim kształcie. K.p.k. nie 
definiuje nigdzie “członka personelu medycznego” i nie jest jasne, dlaczego środek ten miałby 
być stosowany w przypadku przestępstw popełnionych na niekorzyść właśnie tej kategorii 
osób. Ponadto zakaz kontaktów i zbliżania się do lekarza w małych ośrodkach może w istocie 
całkowicie pozbawić oskarżonego dostępu do opieki medycznej. Za całkowicie niezrozumiałą 
uznać należy propozycję wprowadzenia środka karnego w postaci zakazu opuszczania lokalu, 
który sprowadza się w istocie do aresztu domowego. Środek taki będzie w praktyce 
pozbawieniem wolności, jednakże nie znajdą doń zastosowania szczególne przesłanki 
stosowania tymczasowego aresztowania określone w art. 257 i 259 k.p.k. Ponadto środek ten 
ma móc stosować także prokurator, co poczytać należy jako obejście przepisów 
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zastrzegających do wyłącznej kompetencji sądu stosowanie tymczasowego aresztowania (art. 
250 par. 1 k.pk.). Projekt ponownie całkowicie milczy w zakresie uzasadnienia i powodów, dla 
których projektodawca zdecydował się zaproponować wskazane rozwiązania. Z powyższych 
przyczyn wprowadzenie nowych środków zapobiegawczych należy uznać za pozbawione 
uzasadnienia i usunąć z projektu (uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 marca 2020 
r.). 

Jak wynika ze pisemnego stanowiska Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego z dnia 30 marca 
2020 r. art. 258a k.p.k. oraz art. 267a k.p.k., stanowią de facto powtórzenie już istniejących 
regulacji procesowych. Oba przepisy nie mają związku ze stanem epidemii lub stanem 
nadzwyczajnym, a brak w uzasadnieniu projektu argumentacji przemawiającej za ich 
wprowadzeniem. Do tarczy antykryzysowej włączone zostały zupełnie przypadkowe 
rozwiązania z różnych gałęzi prawa, co narusza zasadę prawidłowej legislacji i podważa 
zaufanie obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji), czyniąc z uchwalonych aktów prawnych 
materię trudną do społecznej percepcji. 

 

Krępowanie swobody sądu i prokuratora, czyli nowy 
art. 258a Kodeksu postępowania karnego 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje 
wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego (KPK) nowego art. 258a o treści: 

"Jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie zastosowanego wobec niego 
środka zapobiegawczego lub umyślnie naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem 
takiego środka, sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy 
gwarantujący skuteczną realizację celów jego stosowania.” 

Uwagi: 

Wprowadzanie obligatoryjności zmiany raz zastosowanego środka zapobiegawczego nie 
znajduje uzasadnienia. Należy ze szczególną mocą negatywnie ocenić obligowanie w tym 
zakresie sądu, co w sposób istotny godzi w zasadę niezawisłości sędziowskiej. Wprowadzając 
jakikolwiek obowiązek dla sądu, ustawodawca w istocie przejmuje dla siebie część zakresu 
władzy sądowniczej. Choć zabieg taki nie jest całkowicie wykluczony z punktu widzenia 
Konstytucji RP, każde tego typu zachwianie zasady równowagi władz musi być w szczególny 
sposób uzasadnione i stosowane z najwyższą powagą dla zasady proporcjonalności. 
Wprowadzenie obligatoryjności dziania prokuratora także winno być rzetelnie uzasadnione. 
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Krępowanie swobody decyzyjnej prokuratora uniemożliwia mu bowiem dostosowanie reakcji 
prawnokarnej sensu largo do okoliczności danej sprawy i postawy oskarżonego. Niewątpliwie 
zaistnieją w praktyce sytuacje w których, pomimo wystąpienia okoliczności wskazanych w 
projektowanym art. 258a k.p.k., dalsze stosowanie uprzedniego środka zapobiegawczego 
będzie bowiem wystarczające. Tymczasem projektodawca w żaden sposób nie uzasadnia 
proponowanej zmiany. W tym stanie rzeczy należy ją uznać za arbitralną oraz pozbawioną 
podstaw i, jako taką, odrzucić (uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 marca 2020 r.). 

 

Jakie rzeczy będą podlegały rekwizycji? Nowy 
(niekonstytucyjny) art. 232b Kodeksu postępowania 
karnego 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje 
wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego (KPK) nowego art. 232b treści: 

§ 1 W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające 
znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można nieodpłatnie przekazać 
podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej 
Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym. Art. 192 
Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów wydaje w postępowaniu 
przygotowawczym prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia sąd właściwy do rozpoznania 
sprawy. 

§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie. Wniesienie zażalenia 
nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia. 

Uwagi: 

Komentowany przepis cechuje się wysokim stopniem ogólnikowości. Tak naprawdę tylko i 
wyłącznie do organu procesowego będzie należała ocena, które przedmioty będą podlegały 
rekwizycji. Jak wynika z pisemnego stanowiska Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego z dnia 
30 marca 2020 r. przedmiotowy przepis obejmuje nie tylko przedmioty pochodzące z 
przestępstwa i następnie podlegające przepadkowi, ale także każdy dowód w sprawie (nawet 
jeśli uzna się na późniejszym etapie postępowania, że nie ma znaczenia dla postępowania), a 
także mienie, które należałoby na mocy innych przepisów zwrócić np. pokrzywdzonemu - 
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dotyczy bowiem każdej zatrzymanej podczas przeszukania i pozostającej chociażby pod 
chwilowym władztwem organów procesowych rzeczy. Należy zauważyć, że przekazanie 
zajętych przedmiotów stosownym podmiotom następuje nieodpłatnie z możliwością 
uzyskania odszkodowania w późniejszym czasie. Ewentualne zażalenie nie wstrzymuje 
rekwizycji. 

Zdaniem autora powyższe rozwiązanie jest niezgodne z: 

a) art. 46 Konstytucji RP, który stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu, 

b) konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności wyrażoną w art. 21 ust. 2 i art. 64 
Konstytucji RP, 

oraz godzi w zasadę zaufania obywatela do państwa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP. 

Surowe kary na stalking. Nowelizacja art. 190a 
Kodeksu karnego 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje nowelizację 
art. 190a Kodeksu karnego. 

Dotychczasowe brzmienie ww. przepisu: 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej 
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek 
lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Proponowane brzmienie ww. przepisu: 
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§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej 
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie 
narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, 
inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, 
w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Porównanie: 

a) § 1 - zaostrzenie sankcji karnej za popełnienie przedmiotowego przestępstwa z kary 
maksymalnie 3 lat pozbawienia wolności do kary w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności, 

b) § 2 - dodano "lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana", 

c) § 3 - zaostrzenie sankcji karnej za popełnienie przedmiotowego przestępstwa z kary od roku 
do 10 pozbawienia wolności do kary w wymiarze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, 

d) § 4 - bez zmian. 

Uwagi: 

Projektodawca w żaden sposób nie uzasadnia, dlaczego tak drastyczne zaostrzenie 
odpowiedzialności karnej jest niezbędne. Ponadto nie zostały przedstawione żadne analizy 
wskazujące na fakt, że obecne zagrożenie karą nie spełnia celów prewencji generalnej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wyrażonym w opracowaniu 
z dnia 30 marca 2020 r. szczególne znaczenie ma nowelizacja art. 190a § 2 KK która może być 
wykorzystywana politycznie (np. w celu aresztowania osoby, która podszyje się na Twitterze 
pod polityka i ze swojego konta opublikuje tweeta niezgodnego z linią partyjną). 
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Świadomie zarażasz innych poważną chorobą? 
Poniesiesz surową karę. Nowelizacja art. 161 Kodeksu 
karnego 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje nowelizację 
art. 161 Kodeksu karnego. 

Dotychczasowe brzmienie ww. przepisu: 

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie 
zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 
nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką 
chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Proponowane brzmienie ww. przepisu: 

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie 
zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 
nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką 
chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Porównanie: 

a) § 1 - zaostrzenie sankcji karnej za popełnienie przedmiotowego przestępstwa z kary 
maksymalnie 3 lat pozbawienia wolności do kary w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności, 

b) § 2 - zaostrzenie sankcji karnej za popełnienie przedmiotowego przestępstwa z kary 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku do kary w wymiarze od 3 
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miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (wykreślenie kary grzywny i kary ograniczenia 
wolności), 

c) § 3 (w nowym brzmieniu) - nowo dodany paragraf stanowiący typ kwalifikowany czynu 
opisanego w § 2, 

d) § 3 (w poprzednim brzmieniu) bez zmian. 

 

Nowe (wątpliwe) wykroczenie. Nie wykonasz 
polecenia policjanta to czeka Cię areszt. 
 

Ustawa z dnia 28 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 przewiduje 
wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń (KW) nowego art. 65a o treści: 

„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.” 

Zgodnie z tym przepisem niepokorni obywatele mogą spotkać się z karą grzywny, a nawet 
aresztem, w przypadku niezastosowania się do bliżej nieokreślonego (dowolnego) polecenia 
Policji lub Straży Granicznej. Ustawa nie przewiduje ograniczenia czasowego, więc można 
spodziewać się, że nowe wykroczenie wejdzie na stałe do porządku prawnego. 

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich propozycja ta nie ma żadnego związku z epidemią, 
a stanowi jedynie realizację petycji Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów z 8 sierpnia 2019 r. Ponadto za całkowicie nieproporcjonalną uznać 
należy proponowaną karę ograniczenia wolności lub aresztu za popełnienie ww. wykroczenia. 

Kancelaria wyraża obawę, że przepis ten może prowadzić do sytuacji nadużycia prawa. 

 

Lek na koronawirusa w więzieniach. System dozoru 
elektronicznego 
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Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 43la § 1 ust 1) ustawy Kodeks karny wykonawczy 
(KKW), jednym z obligatoryjnych warunków udzielenia przez Sąd penitencjarny zgody 
skazanemu na obycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) 
było to, aby wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 
jednego roku i jednocześnie nie zachodziły warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu 
karnego (popełnienie przestępstwa warunkach recydywy podstawowej i wielokrotnej). Od 
kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało jednak rozszerzenie stosowania dozoru 
elektronicznego. 

Ustawa z dnia 28 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 urzeczywistnia 
zapowiadane zmiany. Ustawa ta przewiduje bowiem, że SDE będzie mógł być stosowany, gdy 
wobec skazanego orzeczono karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (dotychczas 
jeden rok pozbawienia wolności). Powyższa zmiana ma być lekiem na #koronawirusa w 
więzieniach i co istotne ma być wprowadzona już na stałe. 

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwościowi, projektowana nowelizacja KKW, ma głównie 
na celu redukcję zagrożenia epidemiologicznego w polskich jednostkach penitencjarnych, 
racjonalną regulację populacji więziennej oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia 
kontrolowanego procesu resocjalizacji, readaptacji społecznej i zawodowej dla - jak szacuje - 
w sumie ok. 20 tys. skazanych. 

TURYSTYKA I HOTELARSTWO 

 

Rozwiązania tarczy antykryzysowej dla branży 
turystycznej 

Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, w przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie 
turystycznej (w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności 
występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego), 
bądź rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki (m.in. 
gdy nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w 
imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej), zwrot wpłaty 
dokonanej przez klienta ma nastąpić w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w 
imprezie turystycznej. Aby utrzymać płynność finansową biur podróży w specustawie – 
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Ustawie z dnia 28 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 przewiduje przewidziana 
została możliwość przedłużenia terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności 
zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązania umowy. 

Ww. specustawa przewiduje także możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na 
realizację wydarzenia turystycznego w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza 
odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wartość vouchera nie może być niższa 
niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 

Co istotne, wprowadzany przepis znajdzie zastosowanie jedynie do stanów faktycznych 
zaistniałych w okresie 14 dni przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. 

Wskazać należy, że firmy z branży turystycznej, zwłaszcza te mniejsze, mogą też skorzystać z 
"ogólnych" rozwiązań dla firm, zawartych w tarczy antykryzysowej, o których będę 
informować w kolejnych artykułach. 

Świadczenie usług hotelarskich 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wprowadziła wielkie utrudnienie dla przedsiębiorców oraz rolników 
świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Wybuch epidemii COVID-19 bezpośrednio spowodował rozwiązanie wielu umów 
o świadczenie usług hotelarskich. Prowadzący działalność hotelarską zobowiązany jest zwrócić 
gościowi hotelowemu wpłacone przez niego pieniądze w terminie 180 dni. Klient może jednak 
wyrazić zgodę na otrzymanie vouchera do realizacji w przyszłości. Wartość vouchera nie może 
być jednak niższa niż kwota wpłacona przez gościa. 

Odwołany koncert? Impreza kulturalna? 
Przedsiębiorco, czy poniesiesz stratę? 

Na skutek wprowadzenia stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wiele wydarzeń 
kulturalnych, koncertów czy imprez sportowych zostało odwołanych. Przedsiębiorcy 
działający w branży eventowej już liczą straty. Czy "tarcza antykryzysowa" przewiduje dla nich 
jakiekolwiek ulgi? 
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W przypadku rozwiązania umowy na organizację imprezy, Przedsiębiorca jest zobowiązany 
zwrócić swojemu klientowi środki, które ten wpłacił na poczet realizacji zadania, przy czym 
taki zwrot, o ile umowa nie reguluje tej kwestii, powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki. Co w 
sytuacji, gdy odwołanie takiego wydarzenia nastąpiło w związku z epidemią koronawirusa? 

W "tarczy antykryzysowej" przewidziano, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z 
organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i 
sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku 
rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim 
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu 
przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

Ustawodawca przewiduje także, iż rozwiązanie umowy na organizację imprezy nie jest 
skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od 
przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności 
przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient 
wniósł zapłatę. Wartość takiego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet 
realizacji zadania. 

Powyższe regulacje można stosować odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego 
usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

 

 

PRAWO PRACY 

Praca zdalna w czasach koronawirusa 
 

Zgodne z przepisami specustawy w sprawie #koronawirus, pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza 
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Takie brzmienie przepisu wskazuje, że 
pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom 
pracownika. 

W rozumieniu art. 2 ust. 2 specustawy za „przeciwdziałanie Covid-19" rozumie się wszelkie 
czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby. Zatem 
przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, 
choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną. Specustawa nie 
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reguluje sposobu zlecenia pracy zdalnej pracownikowi – może zostać zlecona w dowolnej 
formie (np. ustnej). 

Warto zaznaczyć, że ustawa nie określa okresu wykonywania pracy zdalnej, jednak art. 3 
ustawy traci moc po upływie 180 dni. Oznacza to, że czas, na jaki pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ten okres. Czas trwania 
pracy zdalnej określa pracodawca – może on wydłużyć lub skrócić określony wcześniej termin. 

Pracownik może wnioskować o możliwość pracy zdalnej, jednak o jej wykonywaniu decyduje 
wyłącznie pracodawca.Z drugiej strony, pracownik jest zobowiązany do wykonywania poleceń 
pracodawcy. Odmowa pracy zdalnej może napotkać nieprzyjemne konsekwencje (naganę lub 
karę pieniężną). 

Co istotne, to że ustawa nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia pracy zdalnej. 
Stanowi natomiast, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu 
przeciwdziałania COVID-19. 

Definicja pracy zdalnej po raz pierwszy pojawiła się w polskim prawie w specustawie o walce 
z koronawirusem, co nie oznacza, że pracodawcy nie stosowali pracy zdalnej w porozumieniu 
z pracownikiem, wskazując określone zasady jej świadczenia. W kodeksie pracy nie ma pojęcia 
pracy zdalnej. Istnieje wyłącznie „telepraca”, z którą praca zdalna jest przez wielu 
utożsamiana. Ale nie są to synonimy. 

Ciekawą kwestią jest to, czy powstały „przy okazji” epidemii nowy byt prawny – praca zdalna 
- zostanie uregulowany w przyszłości w Kodeksie pracy. 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 
 

Mikroprzedsiębiorca (czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro) może wnioskować o niskooprocentowaną 
pożyczkę do 5 tys. zł na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tarczy 
antykryzysowej. 

Celem udzielenia pożyczki jest umożliwienie mikroprzedsiębiorcom pokrycie bieżących 
kosztów, takich jak np. składki, koszty najmu lokalu, podatki. 
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Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy 
czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy 
stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w 
terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.  

Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 
0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Z tej formy pomocy 
może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 
2020 r. 

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl 

 

Wydłużenie terminu wdrożenia drugiego etapu PPK 

Według ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych średnie firmy, czyli takie, które 
zatrudniały od 50 do 250 osób na dzień 30 czerwca 2019 r., powinny już rozpocząć procedurę 
wdrażania u siebie PPK, a do 24 kwietnia 2020 r. zobligowane są podpisać umowę o 
zarządzanie PPK, a do 11 maja 2020 r. umowę o prowadzenie PPK. 

Jednak w okresie epidemii wprowadzenie PPK jest utrudnione. Przedsiębiorcy muszą sobie 
teraz poradzić z problemami wynikającymi z epidemii koronawirusa. Powoduje ona nie tylko 
konieczność pracy zdalnej, co utrudnia technicznie wdrażanie programu, ale również 
uniemożliwia prowadzenie wśród pracowników i kadry zarządzającej szkoleń i kampanii 
informacyjnych dotyczących PPK, a także wiąże się z komplikacjami, takimi jak np. ustalenie z 
pracownikami instytucji finansowej prowadzącej PPK 

Wobec powyższego, rozwiązanie przyjęte w tarczy antykryzysowej przewiduje przesunięcie 
terminu wdrożenia drugiego etapu PPK. Przesunięcie ma związek z epidemią wirusa #COVID-
19 oraz z zapowiadaną przez rząd pomocą dla firm, które borykają się ze skutkami 
gospodarczymi epidemii. 

Nowy termin wdrożenia drugiego etapu PPK wiąże się z tym, że obowiązek wprowadzenia PPK 
obejmie średnich przedsiębiorców w tym samym czasie co małych. Do 27 października 2020 r. 
przedsiębiorcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. 
umowę o prowadzenie PPK. Późniejszy od pierwotnie zakładanego termin oznacza również 
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przesunięcie pierwszych wpłat do PPK. Będzie je trzeba odprowadzać dopiero po podpisaniu 
umów. Oczywiście pracodawcy mogą zawierać umowy związane z PPK wcześniej. 

 

Telepraca a praca zdalna w związku z koronawirusem 

Telepraca to jedna z form świadczenia pracy. Polega ona na tym, że telepracownik wykonuje 
swoje obowiązki regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując do tego (oraz do przesyłania 
przełożonemu wyników pracy) środki komunikacji elektronicznej. Warunki stosowania 
telepracy przed wprowadzeniem tego systemu powinny zostać skonsultowane z zakładową 
organizacją związkową (gdy organizacja nie funkcjonuje – z przedstawicielami pracowników) i 
ujęte w regulaminie pracy. 

Praca zdalna nie jest uregulowana w kodeksie pracy. Pierwsza i jedyna wzmianka pojawia się 
w specustawie o walce z koronawirusem. Zgodnie z nią: w celu przeciwdziałania COVID-19 
pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy 
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Ustawa 
pozwala na korzystanie z tego rozwiązania przez 180 dni obowiązywania ustawy i nie wymaga 
sporządzania żadnych specjalnych umów czy wypowiadania dotychczasowych warunków 
pracy. 

Wobec powyższego, należy wskazać, że telepraca to świadczenie pracy na stałe, a praca zdalna 
może być wykonywana przez czas określony, ma charakter incydentalny. Zasadą jest, że 
dopiero przy regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej, mówić możemy o wykonywaniu pracy w formie 
telepracy. To właśnie kryterium regularności i powtarzalności ma decydujące znaczenie przy 
uznaniu, czy w danym przypadku mamy do czynienia z telepracą, czy z pracą zdalną. 

Wprowadzenie telepracy jako formy świadczenia pracy, jest bardziej skomplikowanym i 
formalnym procesem. Można wprowadzić telepracę przez zawarcie stosownego 
porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi, przez wprowadzenie 
odpowiednich postanowień do regulaminu pracy lub na wniosek pracownika zarówno przy 
zawieraniu umowy o pracę, a także w trakcie zatrudnienia. 

W przypadku telepracy warto zawrzeć odrębną umowę między telepracownikiem, a 
pracodawcą dotyczącą m.in. ochrony danych osobowych, zakresu ubezpieczenia sprzętu 
pracodawcy niezbędnego do świadczenia pracy, sposobu i formy kontroli wykonywania pracy. 
W przypadku telepracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich 
warunków, m.in. w zakresie BHP, obowiązek zapewnienia sprzętu telepracownikowi 
niezbędnego do wykonywania pracy w tej formie, w tym pokrycie kosztów związanych z jego 
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serwisem, eksploatacją, konserwacją, zapewnienie pomocy technicznej oraz niezbędne 
szkolenia w zakresie obsługi tego sprzętu itp. 

Kolejną różnicą między telepracą, a pracą zdalną jest uprawnienie pracodawcy do kontroli 
telepracownika w miejscu wykonywania pracy, (chyba że telepraca ma miejsce w mieszkaniu 
telepracownika, w takim bowiem przypadku telepracownik musi wyrazić uprzednią zgodę na 
przeprowadzenie kontroli). Przy pracy zdalnej pracodawca nie ma ustawowych podstaw 
prawnych do wykonywania kontroli w miejscu świadczenia pracy przez pracownika. 

Zarówno praca zdalna jak i telepraca nie zwalnia pracodawcy z obowiązku ewidencjonowania 
czasu pracy pracowników i telepracowników. 

Jak wynika z powyższego, praca zdalna nie jest tożsama z telepracą. Zasady jej wprowadzania 
nie są tak konkretnie nakreślone, dlatego by uniknąć niejasności, wprowadzając home 

office, pracodawcy często kierują się normami określającymi telepracę. 

 

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z 
koronawirusem 
 

Przepisy zawarte w specustawie dotyczącej walki z koronawirusem umożliwiają legalne 
pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą 
opuścić Polski w związku z epidemią. 

Zgodnie z przepisami specustawy, do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu 
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, czyli stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłużeniu ulegnie legalny pobyt cudzoziemców na 
podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Przedłużony będzie również termin na składanie wniosków o legalizację pobytu, a także 
ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Przesunięte zostaną również terminy na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski 
oraz dobrowolnego powrotu, które zostały określone w decyzjach o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu. 
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Specustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń 
pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli 
termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Wyżej opisane rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, 
przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C), a także przedłużenie 
okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, co dotyczy jedynie obywateli Brazylii, 
Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju. Możliwość taką 
przewidują bowiem umowy tylko z tymi krajami. 

Na podstawie przepisów ustawy można przedłużyć również terminy opuszczenia terytorium 
Polski, m.in. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy, jeśli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. 

Ustawa umożliwia również przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu, które są 
określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

Wskazać należy, że wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 
stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, a także przebywających z nimi członków ich rodzin. Uprawnienia 
te nie są uzależnione od posiadania jakichkolwiek dokumentów czy też zezwoleń. 

 

Praca zdalna, a ochrona danych osobowych 
 

Sytuacja z koronawirusem #SARS-CoV-2 zmusza wielu przedsiębiorców do przejścia na pracę 

zdalną. Przejście na tryb pracy zdalnej nie zwalnia przedsiębiorców, a także ich pracowników 
od przestrzegania wszystkich niezbędnych procedur, które chronią dane osobowe. RODO nie 
jest w żaden sposób modyfikowane pod pracę zdalną, ponieważ określa odgórne założenia 
dotyczące ochrony danych. 

Oznacza to, że bez względu na to, w jakim miejscu świadczona jest praca, przetwarzając dane 
osobowe należy stosować odpowiednie środki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

Jak zachować bezpieczeństwo danych podczas pracy zdalnej? M.in. poprzez: 

1. korzystanie z serwerów VPN, które szyfrują transmisję danych, 
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2. korzystanie z komputera posiadającego odpowiednie zabezpieczenia, m.in. 
oprogramowania antywirusowe, 

3. korzystanie z blokady ekranu komputera, 

4. zapewnienie dostępu do urządzeń służbowych oraz dokumentów tylko przez pracownika i 
tylko w celach służbowych, 

5. wysyłanie załączników, które są zabezpieczone hasłem, 

6. zapewnienie niezbędnych aktualizacji systemu operacyjnego, oprogramowania oraz 
systemu antywirusowego. 

Wskazać należy, że ustalanie zasad pracy zdalnej dla pracowników na pewno zwiększy 
bezpieczeństwo danych osobowych na urządzeniach służących do pracy zdalnej. 

 

Zwolnienie ze składek ZUS dla w związku z 
koronawirusem 

Zwolnienie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. 
tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń 
związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Samozatrudniony oraz 
przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem 
jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku. 

Co istotne, to że z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy 
składek przed 1 lutego 2020. 

Przedsiębiorca ma prawo do ulgi, jeśli 29 lutego 2020 zgłaszał do ubezpieczeń społecznych 
mniej niż 10 osób. Nie ma znaczenia, z jakiego tytułu – mogą to być zarówno pracownicy czy 
zleceniobiorcy, jak i osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności. W tym limicie 
przedsiębiorca musi też uwzględnić siebie, jeżeli był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. 

Z kolei wobec osób prowadzących działalność (w tym wspólników spółki cywilnej), które 
zgłaszają do ubezpieczeń tylko siebie, wprowadzono limit przychodu z działalności. Ulga 
przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że w pierwszym miesiącu, za który wnioskuje o 
zwolnienie ze składek (marzec), jego przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 3-
krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020, tj. 15 681 zł. 
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Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz 
fundusze: Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Umorzone składki sfinansuje budżet 
państwa. Oznacza to, że zachowana będzie ciągłość okresu ubezpieczenia i nie dojdzie do 
utraty świadczeń. Umorzone składki nie będą stanowiły przychodu. 

Uprawnienia pracodawcy w związku z 
koronawirusem 

Pracodawcy bez względu na ilość zatrudnionych pracowników, u których wystąpił spadek 
obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań 
publicznoprawnych (zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.), mogą: 

1. ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika – dobowy z 11 
do 8 godzin i tygodniowy z 35 do 32 godzin obejmujących co najmniej 8 godz. 

2. wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin nieprzerwanej 
pracy. 

3. stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów 
o pracę. 

Ponadto, 

1. podczas sytuacji kryzysowej pracodawca może polecić pracownikom wykorzystanie 
zaległych urlopów wypoczynkowych z poprzednich lat; urlopy wypoczynkowe za okres 
bieżący wymagają uzgodnienia z pracownikiem i w tym obszarze kluczową rolę pełni 
odpowiednia komunikacja z pracownikami, jak również wykorzystanie planu urlopów; 

2. na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, 
przy czym nie ma możliwości samodzielnego skierowania pracownika na urlop 
bezpłatny. 

Powyżej wskazane rozwiązania mogą pomóc pracodawcom w doraźnym zarządzaniu 
pracownikami i przedsiębiorstwami w dobie kryzysu związanego z zagrożeniem 
koronawirusem. 
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Kwarantanna a wynagrodzenie 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny 
może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która jest: zakażona, chora na chorobę 
zakaźną, podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, miała styczność ze źródłem tzw. 
biologicznego czynnika chorobotwórczego. 

Decyzja może zostać wydana na podstawie rozmowy telefonicznej i zostać dostarczona 
płatnikowi składek lub do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.  

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania 
pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie 
przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oznacza to, że 
za okres kwarantanny lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje, na podstawie decyzji 
państwowego inspektora sanitarnego, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub 
zasiłek opiekuńczy wypłacane przez pracodawcę, w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli w przypadku pracownika - 80 proc. wynagrodzenia 
z okresu 12 miesięcy. Obowiązują tutaj takie same zasady jak w pozostałych przypadkach 
wypłaty tego świadczenia – przez pierwsze 33 dni koszty pokrywa pracodawca, następnie zaś 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli w przypadku kwarantanny trwającej 14 dni, pełny koszt 
pokrywa pracodawca, płatnik składek. 

Wyżej opisane rozwiązanie  stosuje się do osób, które zostały poddane obowiązkowi 
kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r. 

Dłuższy termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych dla części spółek 

Część przedsiębiorców zyskało więcej czasu na nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z 
art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

Pierwotnie termin zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 
spółek, które zarejestrowane zostały w KRS przed 13 października 2019 r., miał upłynąć 13 
kwietnia 2020 r. W tarczy antykryzysowej, ułatwiającej przedsiębiorcom funkcjonowanie w 
warunkach epidemii #Covid-19, termin ten został wydłużony do 13 lipca 2020 r. 

CRBR jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra finansów. Służy do 
przetwarzania danych o beneficjentach rzeczywistych podmiotów. Beneficjentem 
rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad 
danym podmiotem. Rejestr zaczął funkcjonować od 13 października 2019 r. Jest jawny, a dane 
w nim zgromadzone podlegają domniemaniu prawdziwości. Rejestr można przejrzeć pod 
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adresem: crbr.podatki.gov.pl. Ustawa AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu) uściśla ich kategorie. Dla spółek, które nie dopełnią w terminie 
obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji danych w CRBR, ustawa AML przewiduje karę pieniężną 
w wysokości do 1 mln zł. 

NAJEM I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

 
Koronawirus a umowy najmu 

Najemcy, którzy podpisali umowę najmu przed 1 kwietnia 2020 r., mogą liczyć na pewne 
udogodnienia, jeśli umowa najmu miała zakończyć się przed 30 czerwca 2020 r. W takim 
przypadku przewidziana została możliwość jednostronnego wydłużenia tej umowy – właśnie 
ze strony najemcy. Dodatkowo przedłużenie umowy najmu ze względu na koronawirusa 
odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Tym samym właściciel mieszkania będzie musiał 
przystać na chęć przedłużenia umowy ze strony najemcy. 

Jednostronnego przedłużenia umowy należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym wygasa 
umowa najmu. 

Jednostronnego przedłużenia umowy najmu nie stosuje się: 

1. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego 
mieszkania, które znajdowałoby się w pobliżu tego, które obecnie wynajmuje. Mowa 
zarówno o całej miejscowości, jak i nawet miejscowościach ościennych. 

2. do najemcy, który zalega z opłatami za najem – przynajmniej nie więcej niż za jeden 
okres rozliczeniowy. 

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

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

Specustawa zabrania też wypowiadania umowy najemcy lub wysokości czynszu najmu do 
końca czerwca. Zakazu wypowiedzenia umowy najmu nie stosuje się w przypadku 
wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku: 

1. z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa 
dotyczących sposobu używa tego lokalu lub 

2. z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal. 
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31 marca 2020r. upływa termin na wniesienie opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste - co na to tarcza 
antykryzysowa? 
 

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania 
wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej 
nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 
Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed 
upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku 
kalendarzowego. 

Co więc w sytuacji gdy pomimo możliwości złożenia wniosku o odroczenie terminu uiszczenia 
opłaty nie zrobiliśmy tego, a termin już upłynął? 

O użytkownikach wieczystych nie zapomniał Ustawodawca i w tarczy antykryzysowej 
przewidział rozwiązanie, które umożliwia wnoszenie opłat w terminie do dnia 30 czerwca 
2020r. Z dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej ulgę, termin ulega przedłużeniu 
niejako "z automatu" i nie ma konieczności składania w tym zakresie wniosków. 

Co z umową najmu lokalu w obiekcie handlowym w 
czasie stanu epidemii? 

Obecnie ze względu na stan epidemii zakazano prowadzenia niektórych działalności 
gospodarczych w galeriach handlowych, w których powierzchnia sprzedaży przekracza 2000 
mkw.  

Zgodnie ze specustawą w sprawie pakietu antykryzysowego w okresie obowiązywania zakazu 
prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
mkw zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy 
najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania 
powierzchni handlowej. 

Specustawa przewiduje także zobowiązanie najemcy do złożenia udostępniającemu 
bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na 
dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. 
Taka oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu 
prowadzenia działalności. Tak skonstruowany przepis przewiduje, że gdy sytuacja się 
unormuje, poziom sprzedaży wróci od razu do tego sprzed wprowadzenia zakazu handlu z 
powodu epidemii. Efektem wyżej opisanego rozwiązania jest uzyskanie przez uprawnionego 
dodatkowego przedłużenie umowy. I to na warunkach sprzed epidemii, a także według 



43 
 

tamtych stawek. Po kryzysie społeczeństwo może nie mieć jednak pieniędzy, co 
automatycznie wpłynie na sytuację finansową dostawców towarów i usług w obiektach 
handlowych. 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 

Świadczenie postojowe ma przysługiwać osobom prowadzącym pozarolniczą działalność 
gospodarczą oraz pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, gdy w następstwie 
wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez 
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub 
zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Istotne jest, aby osoby te 
nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Świadczenie postojowe 
przysługuje również cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Polski legalnie. 

Świadczenie postojowe otrzyma osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1. jeśli rozpoczęła działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiła prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, a jej przychód uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (np. wniosek złożony został w 
kwietniu, przychód z marca 2020 roku jest o 15% niższy niż przychód z lutego 2020 
roku). Jednocześnie przychód ten nie może być wyższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS; 

2. jeśli rozpoczęła działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku i podjęła decyzję o 
zawieszeniu działalności, ale zrobiła to po 31 stycznia 2020 roku. Jednocześnie jednak 
przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 
wniosek o świadczenie postojowe, nie może być wyższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
GUS. 

Opisane powyżej warunki nie mają jednak zastosowania, jeżeli do osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność mają zastosowanie przepisy dot. zryczałtowanego podatku 
dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na 
podstawie przepisów szczególnych (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT). 
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Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 roku; 
2. przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa GUS. 

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, 
obowiązującego w 2020 roku (czyli kwotę 2.080,00 zł) i nie podlega oskładkowaniu i 
opodatkowaniu. 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla 
których zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w 
formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie 
regulacji szczególnych (art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku VAT), świadczenie postojowe 
wynosić będzie 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, z uwagi na 
brak możliwości weryfikacji przychodu osiąganego przez tych przedsiębiorców. 

Jeśli chodzi o osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, wyjątek od wskazanych powyżej 80% 
dotyczy przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie wynosi mniej niż 
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku - wtedy świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów 
cywilnoprawnych. 

Wnioski o świadczenie postojowe osób uprawnionych składać należy do ZUS (w przypadku 
osób wykonujących umowę cywilnoprawną za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy 
lub zamawiającego), który powinien wypłacić świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu 
ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Świadczenie przyznawane jest w drodze 
decyzji administracyjnej. W przypadku decyzji odmownej można się od niej odwołać. 

Zwolnienie ze składek ZUS w Nowej Tarczy 
Antykryzysowej 

W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku obowiązuje zwolnienie ze składek wszystkich 
zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, a więc zatrudniających do 9 pracowników. W tzw. 
drugiej tarczy antywirusowej, czyli w projekcie ustawy z dnia 3.04.2020 to rozwiązanie ma być 
rozszerzone na przedsiębiorstwa nieco większe, zatrudniające do 49 pracowników. 

Jednak, co istotne, to że zwolnienie z ZUS w grupie przedsiębiorstw zatrudniających 10-49 
pracownikach ma być limitowane. Tą formą pomocy w przedsiębiorstwie może być objętych 
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9 osób – czyli całkowite zwolnienie z opłaty składek obejmie część zatrudnionych w takich 
przedsiębiorstwach, ale projektodawca nie wskazuje nic o tym, dobrać te osoby. 

Prawo Prezesa Rady Ministrów do wydania polecenia 
dla przedsiębiorcy 

Na podstawie art. 11 obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody uzyskał 
uprawnienie do wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej, 
państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki 
organizacyjne, a także i prywatne osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej oraz przedsiębiorców. 

Należy zaznaczyć także, iż zgodnie ze treścią przywołanego przepisu polecenia wydawane 
są w drodze decyzji administracyjnej i podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 
ich doręczenia lub ogłoszenia. Takie polecenia nie wymagają uzasadnienia. 

 

Wykonanie polecenia Prezesa Rady Ministrów przez 
przedsiębiorcę 

Kontynuując kwestię związaną z wydawaniem przez Prezesa Rady Ministrów poleceń 
obowiązujących prywatne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej oraz przedsiębiorców warto wskazać, że wykonanie polecenia odbywa się poprzez 
zawarcie umowy.  

Umowa zawierana jest wówczas między przedsiębiorcą a Prezesem Rady Ministrów lub 
wyznaczonym ministrem, lub właściwym wojewodą. Finansowanie wykonania umowy 
odbywa się ze środków budżetu państwa. Natomiast prace związane z planowaniem realizacji 
polecenia finansowane są ze środków własnych przedsiębiorcy. 

Abonament RTV - czy przedsiębiorca z chwilowo 
zamkniętym biznesem musi go opłacać? 
 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) przedsiębiorcy za używanie w prowadzonej 
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działalności gospodarczej odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych są obowiązani do 
uiszczania opłat abonamentowych. 

Co z opłatami w sytuacji gdy przedsiębiorca, przykładowo restaurator nie prowadzi swojego 
biznesu z powodu obowiązywania stanu epidemii? 

Tarcza antykryzysowa przewiduje wstrzymanie poboru opłat, jeżeli w stosunku do 
przedsiębiorcy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1. świadczenie przed wejściem w życie ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, 
które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami; 

2. bycie płatnikiem opłaty za abonament RTV; 
3. uiszczenie opłaty abonamentowej za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 

8 marca 2020r.  

Tym samym, do czasu zakończenia stanu epidemii, przedsiębiorcy obowiązani do uiszczania 
abonamentu RTV, którzy nie posiadają zaległości w płatnościach mogą liczyć na wstrzymanie 
poboru opłat. Tylko czy "wstrzymanie" oznacza "zwolnienie" czy też "odroczenie"? 

Wsparcie dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które zanotowały wysoki spadek 
obrotów - dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników to jedno z rozwiązań, które znalazło się w 
ustawie z dnia 31 marca 2020 roku, tzw. tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorca może uzyskać 
dopłatę do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie nawet 90 % wynagrodzenia minimalnego. 

Warunki uzyskania dofinansowania: 

1. wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą; 
2. nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30% lub 50% lub 80% wg Kryterium spadku 

obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów 
lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym; 

3. spadek obrotów jest następstwem wystąpienia #COVID-19; 
4. przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy (wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.); 

5. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 
6. zgłoszenie wniosku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru i zawarcie 

umowy z PUP. 
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Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości zależnej od spadku obrotów i obliczane jest 
dla konkretnego pracownika. Ustawa nie ogranicza liczby pracowników zgłoszonych we 
wniosku. Wyższy spadek obrotów skutkuje wyższym dofinansowaniem. 

W przypadku, gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 30%, dofinansowanie może być 
przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, ale nie więcej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne, 
które płaci pracodawca dla pracownika. 

W przypadku, gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 50%, dofinansowanie może być 
przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne, 
które płaci pracodawca dla pracownika. 

W przypadku, gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 80% dofinansowanie może być 
przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne, 
które płaci pracodawca dla pracownika. 

Wniosek składany jest do właściwego (czyli według siedziby – dla osoby prawne lub według 
miejsca wykonywania pracy przez pracowników) powiatowego urzędu pracy. 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 
 

Mikroprzedsiębiorca (czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro) może wnioskować o niskooprocentowaną 
pożyczkę do 5 tys. zł na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tarczy 
antykryzysowej. 

Celem udzielenia pożyczki jest umożliwienie mikroprzedsiębiorcom pokrycie bieżących 
kosztów, takich jak np. składki, koszty najmu lokalu, podatki. 
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Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy 
czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy 
stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w 
terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.  

Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 
0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Z tej formy pomocy 
może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 
2020 r. 

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl 

 

Kina w dobie koronawirusa 

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii nie jest możliwe wyświetlanie filmów w kinach, a 
placówki te pozostają zamknięte. W związku z powyższym zmieniono art. 4 ust. 1, co pozwala 
uznać za film również utwór, który z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej. Ma 
to istotne znaczne związane z możliwością rozliczenia dotacji. 

Dodatkowo zmodyfikowano obowiązek przekazywania przez kina Polskiemu Instytutowi 
Sztuki Filmowej danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych 
znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do 
każdego filmu wyświetlanego w danym kinie, a także danych o przychodach z tytułu 
wyświetlania filmów i reklam w kinie. Przepis ten zmniejsza obowiązki informacyjne na 
przykład w sytuacji konieczności oddelegowania pracowników do pracy zdalnej z powodu 
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Zmiany przewidziane w art.19 ust. 3a zawieszają obowiązek raportowania danych 
dotyczących m.in.: dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i 
zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w 
odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu. 
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SŁUŻBA ZDROWIA 

 

Operatorzy numerów alarmowych w czasie epidemii 

W okresie stanu epidemii zadanie szkolenia i egzaminowania operatorów numerów 
alarmowych, jest realizowane przez organ prowadzący centrum powiadamiania ratunkowego, 
w którym są oni zatrudnieni, z wykorzystaniem zasobów kadrowych i sprzętowych tego 
centrum., nie zaś jak dotychczas, w jednym ośrodku W związku z zaistniałą sytuacją istnieje 
konieczność zapewnienia ciągłości działania systemu powiadamiania ratunkowego, a co za 
tym idzie należy zmaksymalizować liczbę operatorów numerów alarmowych mogących 
obsługiwać zgłoszenia.  

Warunkiem koniecznym do pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych jest 
uzyskanie certyfikatu operatora numerów alarmowych poprzez przejście szkolenia 
(podstawowego lub w ramach doskonalenia zawodowego) i zdanie egzaminu. Biorąc pod 
uwagę możliwość wyłączenia z pracy nieokreślonej grupy operatorów numerów alarmowych, 
w związku z ewentualnym ich zakażeniem lub poddaniem kwarantannie, w celu zapewnienia 
możliwości obsługi zgłoszeń alarmowych, koniecznym jest ułatwienie procesu pozyskania 
uprawnień operatorów numerów alarmowych poprzez wydłużenie trzyletniego terminu 
ważności certyfikatów i wprowadzenie możliwości szkolenia i egzaminowania kandydatów na 
operatorów w ich macierzystych ośrodkach na czas obowiązywania stanu epidemii.  

Należy pamiętać jednak, iż certyfikat uzyskany na podstawie specustawy traci ważność po 
upływie 90 dni od zakończenia stanu epidemii. 

 

Nowy obowiązek dla osób przebywających na 
kwarantannie 

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z 
podejrzeniem zakażenia koronawirusem ma obowiązek zainstalowania na swoim urządzeniu 
mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie 
służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz ma używać 
go do potwierdzania realizacji tego obowiązku. 
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Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania nie dotyczy osoby: 

 z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), 
 osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci 

telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego 
zainstalowanie tego oprogramowania. 

 

Możliwe ograniczenia ilości wydawanych produktów 
leczniczych w czasie epidemii. 
 

W przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produktu leczniczego, wyrobu medycznego w związku z wprowadzonym stanem epidemii albo 
w razie niebezpieczeństwa szerzenia się choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i 
wysoce zakaźnej, wymagającej specjalnych metod zwalczania minister właściwy do spraw 
zdrowia może, w drodze obwieszczenia, ograniczyć ilość produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego na jednego pacjenta w danej jednostce czasu. 

 

Możliwe ograniczenia ilości wydawanych produktów 
leczniczych w czasie epidemii. 
 

W przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
produktu leczniczego, wyrobu medycznego w związku z wprowadzonym stanem epidemii albo 
w razie niebezpieczeństwa szerzenia się choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i 
wysoce zakaźnej, wymagającej specjalnych metod zwalczania minister właściwy do spraw 
zdrowia może, w drodze obwieszczenia, ograniczyć ilość produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego na jednego pacjenta w danej jednostce czasu. 

 

Zmiany w zakresie ustalania cen leków. 
 

Minister właściwy do spraw zdrowia może w drodze obwieszczenia ustalić maksymalne 
urzędowe ceny zbytu zawierające podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz 
urzędowe marże detaliczne dla: 
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 produktów leczniczych o określonej kategorii dostępności, 
 wyrobów medycznych produktów biobójczych, 
 środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
 surowców farmaceutycznych, które mogą być wykorzystane w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 lub w sytuacji zagrożenia braku dostępność na 
terytorium Polski w związku z COVID-19. 

Stosowanie przez przedsiębiorców cen wyższych niż ustalone w niniejszy sposób, jest 
zagrożone karą pieniężną w wysokości od 5000 do 5 000 000 zł, nakładaną w drodze decyzji z 
rygorem natychmiastowej wykonalności. 

 

Przedłużenie obowiązywania świadectw 
kwalifikacyjnych 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych zakłada przedłużenie obowiązywania świadectw kwalifikacyjnych określonych 
w ustawie prawo energetyczne. 

Zgodnie z treścią art. 54 prawa energetycznego osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz 
urządzeń i instalacji zobowiązani są do posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem. 
Jeżeli jednak termin ważności rzeczonego świadectwa upływa w okresie między 1 marca 
2020 r. a 30 czerwca 2020 r. to wobec stanu epidemii termin ten zostaje wydłużony 
do 31 grudnia 2020 r. 

Ograniczenia w eksporcie niektórych towarów 

Zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w rozporządzeniach wprowadzających lub odwołujących 
stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, można wprowadzić czasowe ograniczenie 
lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych. 

Ograniczenia takie zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
Ograniczenia dotyczą m. in. zakazu wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów a także obowiązku zgłoszenia wojewodzie przez 
przedsiębiorców, zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
następujących produktów: 1) gogli ochronnych, 2) kombinezonów typu TYVEK, 3) masek typu 
FFP2/FFP3, 4) maseczek chirurgicznych, 5) ochraniaczy na buty (obuwie), 6) rękawiczek 
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lateksowych, 7) rękawiczek nitrylowych, 8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i 
pomieszczeń. 

Ustawa 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, wprowadza w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 możliwość nałożenia przez 
wojewodę w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1.000.000 zł w 
przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów. W przypadku, gdy wartość przedmiotów lub 
produktów przekracza 1.000.000 zł administracyjna kara pieniężna określana jest w wysokości 
dwukrotności tej wartości. 

 

 

Badanie lekarskie i psychologiczne maszynistów 

Ustawa o transporcie kolejowym nakłada na maszynistów obowiązek przejścia okresowych 
badań lekarskich i psychologicznych. Wobec stanu epidemii ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada zawieszenie 
powyższego obowiązku. 

Obowiązek przejścia badań lekarskich i psychologicznych został zawieszony na okres 
niedłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
Maszynista w okresie 60 dni od dnia odwołania wskazanych powyżej stanów powinien odbyć 
badania, do których jest zobowiązany na mocy ustawy o transporcie kolejowym. 

PRAWO HANDLOWE 

 
Uchwały oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy 
spółki akcyjnej 

Wobec obecnej sytuacji koniecznym było także wprowadzenie zmian w zakresie walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych porusza również tę kwestię. 
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Dokonano zatem zmiany treści art. 406(5) ksh poprzez ustanowienie, iż udział w walnym 
zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział w walnym 
zgromadzeniu, obejmuje w szczególności:  

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym 
zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego 
zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 
zgromadzenia.  

Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie 
może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i 
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółka publiczna zapewnia 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków 
informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

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

 

Uchwały i posiedzenia rady nadzorczej spółki 
akcyjnej  

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wprowadza także zmiany związane z posiedzeniami rad nadzorczych spółek 
akcyjnych. 

Zmiana dotyczy art. 388 ksh poprzez ustalenie, iż w posiedzeniu rady nadzorczej można 
uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oprócz tego członkowie rady nadzorczej 
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mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
Jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Ustanowiono mocą ustawy, iż rada nadzorcza może 
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, 
gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 
połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może 
przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w 
zdaniu pierwszym. 

Uchylenie jednego z przepisów ustawy o dotychczasowym brzmieniu spowodowało, 
że w powyżej określony sposób może zostać podjęta uchwała dotycząca wyborów 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

 

Uchwały i posiedzenia zarządu spółki akcyjnej  

Stan epidemii spowodował konieczność zmian w zakresie posiedzeń zarządu spółek akcyjnych 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych przewiduje także w tym zakresie zmiany. 

Zgodnie bowiem z treścią rozszerzonego brzmienia art. 238 ksh w przypadku, gdy udział 
w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie 
uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim 
prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. 

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
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Uchwały oraz zgromadzenie wspólników spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wprowadza zmiany w treści art. 234(1) ksh oraz art. 238 ksh. 

Obecnie treść art. 234(1) ksh stanowi, iż udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć 
także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział w zgromadzeniu wspólników, 
o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności:  

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących 
w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad 
zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia 
wspólników,  

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
zgromadzenia wspólników.  

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

w art. 238 dodaje się § 3., który stanowi, iż w przypadku, gdy udział w zgromadzeniu 
wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym 
zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz 
wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. 
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Posiedzenia i uchwały rady nadzorczej spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych określa również nowy sposób funkcjonowania rady nadzorczej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Do art. 222 ksh dodano, iż w posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej. Zmieniono również treść przepisu poprzez ustalenie, iż członkowie rady 
nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

Oprócz powyższej zmiany zmieniono również treść kolejnego przepisu poprzez ustanowienie, 
iż rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu 
uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania 
uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. Uchylenie kolejnego z przepisów 
spowodowało, że w powyżej określony sposób może zostać podjęta uchwała dotycząca 
wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka 
zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

 

Uchwały oraz posiedzenia zarządu spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Stan pandemii spowodował konieczność wprowadzenia środków mających na celu ułatwić 
funkcjonowanie spółek. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych wprowadza ułatwienia w zakresie posiedzeń zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Rzeczoną ustawą do treści art. 208 ksh dodaje się przepisy zezwalające na uczestniczenie w 
posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd z mocy ustawy uzyskał uprawnienie 
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do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
Nadto, członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności członków organów 
spółek handlowych 

Wobec wprowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na mocy ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączono 
odpowiedzialność wobec spółki członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnej oraz 
likwidatora. 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem 
lub postanowieniami umowy spółki nie została jednak wyłączona w pełnym zakresie. 

Zakres, którego dotyczy wyłączenie odpowiedzialności zawężony został do nieustalania lub 
niedochodzenia od strony umowy roszczeń z tytułu należności powstałych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie o zamówienia publicznej 
na skutek okoliczności związanych z pandemią COVID-19. 

 

Dodatkowe uprawnienie do zwołania posiedzenia 

Posiadając na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono także 
szereg zmian w prawie spółdzielczym. 

W pierwszej kolejności warto wskazać na zmianę dotyczącą nadania dodatkowego 
uprawnienia członkowi rady nadzorczej lub członkowi zarządu do żądania zwołania 
posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu poprzez wskazanie proponowanego porządku obrad 
lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 
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PRAWO SPÓŁDZIELCZE 

 

Samodzielne zwołanie posiedzenia w sytuacji braku 
działania przewodniczącego rady nadzorczej albo 
prezesa zarządu 

Kontynuując tematykę związaną z prawem spółdzielczym warto wskazać na kolejną zmianę 
w tejże ustawie wprowadzoną ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Kolejna zmiana polega na tym, że w sytuacji gdy przewodniczący rady nadzorczej albo prezes 
zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie 
tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca wskazany w poprzednim artykule może 
samodzielnie zwołać posiedzenie poprzez podanie jego daty i miejsca albo zarządzić 
głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. 

 

Ważność podjętej uchwały przez organ spółdzielni 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wskazuje również sposób stwierdzania ważności podjęcia uchwały. 

Uchwała może zostać 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. 

Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie 
głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. 
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Stosowanie zmian do szczególnych form spółdzielni i 
ich organów 

Następne zmiany wprowadzone w ustawie o prawie spółdzielczym ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczą szczególnych 
form spółdzielni i ich organów oraz stosowania odpowiednio treści nowych przepisów, 
wskazanych w poprzednich opracowaniach, dotyczących zmian w prawie spółdzielczym. 

Nova wprowadzone ustawą, dotyczące sposób zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał 
oraz quorum dotyczą także szczególnych form spółdzielni. Wszystkie te kwestie dotyczą także 
spółdzielni oraz spółdzielni rolnej, w których liczba członków jest mniejsza, a uprawnienia 
dotyczące podejmowania uchwał należą do walnego zgromadzenia wspólników. Zmiany 
te dotyczą również spółdzielni, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez 
przedstawicieli oraz gdzie organami spółdzielni są zebrania grup członkowskich. 

 

Zebranie walnego zgromadzenia spółdzielni i 
zebranie właścicieli lokali 

Ostatnia poważna ze zmian wprowadzonych w prawie spółdzielczym przez ustawę o prawie 
spółdzielczym ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych dotyczy terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo 
zebrania właścicieli lokali.  

Jeżeli ustawowy termin zwołania zgromadzenia lub zebrania przypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nowy termin należy 
ustanowić w okresie 6 tygodnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 

SPRAWY SĄDOWE I ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW 

 

Zaprzestanie działalności sądu 

Mając na uwadze drastyczne rozprzestrzenianie się wirusa w treści ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pomyślano także 
o sytuacji, gdy sąd, który jest dla nas właściwy nie może funkcjonować. 

W takiej sytuacji prezes sądu apelacyjnego, leżącego na terenie naszej apelacji może 
wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na terenie naszej apelacji. Decyzję taką 
podejmuje, mając na względnie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne 
wyznaczonego sądu. 

 

Zaprzestanie działalności sądów w całej apelacji 

W poprzednim poście pisaliśmy o sytuacji, gdy sąd nam właściwy nie może prowadzić naszej 
sprawy z uwagi na zaprzestanie jego działalności. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje także trudniejszą sytuację. 

Co w sytuacji, gdy żaden sąd na terenie naszej apelacji nie jest w stanie prowadzić 
postępowania. Wówczas Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na wniosek prezesa sądu 
apelacyjnego, na obszarze którego wszystkie sądy zaprzestały działalności wyznacza inny 
równorzędny sąd, położony w miarę możliwości na obszarze sąsiedniej apelacji. 

 

Rozprawy i posiedzenia w sprawach cywilnych 
podczas pandemii 

Wobec ogólnej konieczności pozostawania w domu oraz pracy zdalnej polskie sądy prowadzą 
jedynie sprawy pilne. Rozprawy wyznaczone przed pandemią zostały obecnie w znakomitej 
większości odwołane. Utrudniony został również dostęp do sądowych akt spraw. Nie oznacza 
to jednak, że sądy nie prowadzą postępowań, zajmują się bowiem obecnie sprawami pilnymi. 

Z działu prawa i postępowania cywilnego do spraw pilnych należą sprawy: 

 o udzielenie zabezpieczenia, 
 o nadanie klauzuli wykonalności, 
 o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 
 o umieszczenie małoletniego w schronisku dla nieletnich, 
 w których małoletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich, 
 dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, 
 o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich, 
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 dotyczące skarg na czynności komornicze, 
 o naruszenie posiadania, 
 z powództwa i przeciwko syndykowi oraz zarządcy ustanowionemu w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym, 
 dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności seksualnej innych osób, 
 o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym 

lub ustanowieniu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na podstawie 
postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
 dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji,   
 o uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz ustalenie istnienia albo nieistnienia uchwał 

spółek kapitałowych. 

 

Zawieszenie terminów procesowych i sądowych 

Stan pandemii spowodował konieczność działania w kwestii terminów procesowych 
i sądowych. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych wprowadza w tym zakresie pewną pomoc. 

Zakłada ona bowiem, iż w wielu sprawach bieg terminów przewidzianych przepisami prawa 
cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem 
lub organem oraz terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa 
i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na ten okres.  

Należy zwrócić uwagę, iż zbieranie materiału dowodowego w postępowaniach z zakresu rynku 
finansowego wymaga współpracy z podmiotami rynku finansowego, tj. m.in. bankami, 
domami maklerskim. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego podmioty te powinny przede 
wszystkim reagować na pojawiające się uwarunkowania z tym związane, nie zaś być 
angażowane przez KNF do gromadzenia materiału dowodowego. Powyższe ogranicza lub 
wręcz wyklucza prowadzenie przez KNF czynności dowodowych w prowadzonych 
postępowaniach. 
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Wyjątki od zawieszenia terminów sądowych i 
procesowych 

Mając na celu pełne zobrazowanie kwestii dotyczącej zawieszenia terminów sądowych 
i procesowych wskazać należy, iż w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych istnieją także wyjątki od zawieszenia terminów. 

Terminy sądowe i procesowe na mocy rzeczonej ustawy nie zostaną zawieszone w sprawach 
pilnych czyli na przykład dotyczących nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 
oraz w sprawach dotyczących skarg na czynności komornicze.  

Oprócz spraw pilnych terminy nadal biegną w sprawach wyboru lub powołania organów, 
których kadencji określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów 
do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań 
prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Nadto, właściwy sąd podmiot może wezwać osobę której dotyczy sprawa do dokonania 
czynności wynikających w przepisów prawa, w oznaczonym terminie i zakresie 

Zawieszenie terminów na dokonanie czynności przez 
KNF 

Wprowadzenie art. 31za obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych służy wstrzymaniu rozpoczęcia lub zawieszeniu biegu 
terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności 
nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji 
lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu w okresie 
ograniczonych możliwości działania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, chyba że Komisja 
Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub 
postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.  

Dodatkowy urlop do egzaminu zawodowego 

Jak co roku, w marcu odbyć się miał egzamin zawodowy dla przyszłych adwokatów oraz 
radców prawnych. Wybuch pandemii spowodował, iż egzamin musiał zostać przełożony.  

Zdający przygotowują się do egzaminu zawodowego bardzo długo, wobec tego zmuszeni są, 
z uwagi na codzienną pracę zawodową, wziąć urlop, aby jak najlepiej przygotować się 
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do czterodniowego egzaminu. Egzamin został odwołany dosłownie na kilka dnia przed jego 
terminem. Wobec tego większość z egzaminowanych wykorzystało prawie cały swój urlop.  

Ustawodawca w treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych udzielił zdającym dodatkowo 7 dni urlopu bezpłatnego. 

 

Komornik nie wyrzuci Cię z mieszkania w czasie 
epidemii! 
 

Jeżeli przeciwko tobie został wydany tytuł wykonawczy zobowiązujący Cię do opróżnienia 
lokalu, to po wezwaniu komornika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku do którego 
się nie zastosujesz, możesz spodziewać się przeprowadzenia egzekucji w celu opróżnienia 
lokalu. 

Czy w obecnym, niewątpliwe trudnym czasie możesz zostać wyrzucony na bruk? 

Zgodnie z treścią przepisu art. 15zzu 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 568), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się 
tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, więc przynajmniej do 
czasu, zobowiązani opuścić lokal mieszkalny, mogą spać spokojnie. 

 

 

POZOSTAŁE UREGULOWANIA 
 

Zawieszenie obowiązku wykonania badań kierowcy 
zawodowego 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych wobec pandemii wprowadza zawieszenie obowiązywania pewnych przepisów 
wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 

Ustawa o transporcie drogowym nakłada na kierowcę obowiązek podlegania badaniom 
lekarskim oraz psychologicznym. Wobec jednak faktu ogłoszenia stanu epidemii obowiązkowe 
badania lekarskie oraz psychologiczne zostały zawieszone na okres 60 dni od dnia odwołania 
stanu epidemii. Kierowca winien zatem w terminie 60 dni od dnia odwołania tego stanu 
wykonać badania do który jest zobowiązany ustawą. 

 

Przedłużenie legalizacji zgodnie z ustawą o dozorze 
technicznym 

Wobec zaistnienia stanu pandemii konieczne jawi się przedłużenie obowiązywania legalizacji. 
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych w przepisach zmieniających ustawę o dozorze technicznym uprawnia 
do przedłużenia obowiązywania legalizacji. Nadając tej ustawie przepisy epizodyczne. 

W przypadku ogłoszenia 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. Wniosek oraz 
oświadczenie, o których mowa powyżej, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do 
którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia 
braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować, dołączając do akt 
sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych. 

Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach 
określonych jak powyżej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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Prawo o miarach i dalsze obowiązywanie legalizacji 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych ustanawia w treści ustawy prawo o miarach przepisy epizodyczne. 

W przypadku ogłoszenia 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.  

Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa powyżej, mogą zostać złożone pisemnie lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ administracji miar, do którego wpłynął 
wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub 
oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub 
w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę 
służbową lub potwierdzenie transmisji danych.  

Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie na 
warunkach określonych na wstępie następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Szczególny sposób wideokonferencyjnego 
posiedzenia Rady Ministrów 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wprowadza zmianę w ustawie o Radzie Ministrów. 

Obecnie możliwym jest zdecydowanie przez Prezesa Rady Ministrów z zachowaniem 
niezbędnych zasad bezpieczeństwa, iż posiedzenie Rady Ministrów odbędzie się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje transmisję posiedzenia w czasie 
rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia Rady Ministrów oraz wielostronną 
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komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Rady Ministrów 
mogą wypowiadać się w toku posiedzenia. 

 

Wydłużenie terminów na rejestrację pojazdów 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych wydłuża poniżej wskazany terminy określone w ustawie prawo o ruchu 
drogowym z 30 dni do 180 dni. 

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 180 dni od dnia jego sprowadzenia. 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 
nieprzekraczającym 180 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Powyższe terminy stosuje się także do: 

1. pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni 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,  

2. do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni 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.  

Przedłużenie ważności kart parkingowych dla 
niepełnosprawnych 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych przedłuża ważność karty parkingowej. 

Karty parkingowe wydane dla niepełnosprawnych kierowców wydane na podstawie orzeczeń 
o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas 
określony zachowują ważność do sześćdziesiątego dnia od odwołania stanu zagrożenia 
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epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 


