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3. Tarcza antykryzysowa – projektowane rozwiązania prawne:
a) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
b) podatki i finanse
c) kredyty, pożyczki, leasingi
d) nieruchomości
e) zamówienia publiczne, inwestycje budowlane
4. Inne przydatne informacje

STAN EPIDEMII –
zakazy i ograniczenia
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 i 24 marca 2020 r.

ZAKAZANE
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
restauracje, bary, puby
targi, konferencje, wystawy
kultura i rozrywka – koncerty, kina, muzea, biblioteki
sport i rekreacja - baseny, kluby fitness, siłownie
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
• kasyna
• handel detaliczny i działalność usługowa w obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
•
•
•
•
•

WYŁĄCZENIA ZAKAZÓW
•

przygotowywanie i podawanie żywności na wynos

•

w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
dozwolona jest sprzedaż: żywności, produktów kosmetycznych,
artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych
oraz wyrobów medycznych, gazet, artykułów budowlanych lub
remontowych, artykułów dla zwierząt domowych lub paliw

•

w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
dozwolone jest świadczenie usług: medycznych, bankowych,
ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych
polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ
Zakaz obowiązuje w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia
2020 r., z wyłączeniem przemieszczania się w celu:
a) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej
działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w
gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych
b) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej
osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we
wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej
we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych
c) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na
przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu

rzecz

d) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym
czynności lub obrzędów religijnych

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW,
POCZTY POLSKIEJ URZĘDÓW
PUBLICZNYCH, KIO
Informacje dodatkowe

SĄDY
• odwołanie rozpraw przewidzianych do końca marca 2020 r., poza
sprawami pilnymi
• brak wyznaczania nowych terminów rozpraw na kwiecień 2020 r.
• wstrzymanie wysyłki pism sądowych, z którymi związane są środki
odwoławcze i inne terminy procesowe, z wyłączeniem spraw pilnych
• wstrzymanie przekazywania akt sprawy wraz z środkami
odwoławczymi sądom odwoławczym, z wyłączeniem spraw pilnych
• umożliwienie powierzenia zadań niecierpiących zwłoki innemu
sądowi
• dopuszczenie
przekazywania
korespondencji,
w
tym
środków
zaskarżenia
w
formie
elektronicznej
oraz
przeprowadzania rozpraw w trybie wideokonferencji (niektóre sądy)
• ograniczenie lub wstrzymanie działania biur obsługi interesantów

POCZTA POLSKA I URZĘDY
• placówki pocztowe od 16 marca 2020 r. otwarte są tylko
przez 6 godzin dziennie w dni robocze oraz przez 3 godziny
dzienne w soboty; placówki całodobowe czynne są 7 dni w
tygodniu od godziny 8 do godziny 20; w galeriach
handlowych punkty Poczty Polskiej zostały zamknięte
• ograniczono godziny otwarcia większości urzędów
• urzędy skarbowe nie są dostępne dla interesantów, kontakt
jest możliwy zdalnie

KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
• zawieszenie organizacji i rozpoznawania spraw przed
Krajową Izbą Odwoławczą
• Kancelaria KIO funkcjonuje w trybie ograniczonego
bezpośredniego kontaktu - dla interesantów dostęp
bezpośredni jest możliwy po poinformowaniu
pracownika Kancelarii
• ograniczone funkcjonowanie KIO nie wpływa
na terminy wniesienia odwołań

UWAGA !

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI, ORGANÓW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ LUB INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI NIE
MAJĄ WPŁYWU NA BIEG TERMINÓW PRZEDAWNIENIA
ROSZCZEŃ LUB TERMINÓW WYNIKAJĄCYCH Z
PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH,
ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH
LUB INNYCH

PRAWO PRACY I
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

WARUNKI DOFINANSOWANIA
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW – PRZESTÓJ
EKONOMICZNY / OBNIŻONY WYMIAR CZASU
PRACY
•

wypłata świadczeń z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia oraz na
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od
przyznanych świadczeń następuje na wniosek pracodawcy

•

warunki:
a) brak zaległości w płatności podatków, składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy lub FGŚP do końca III
kwartału 2019 r.
b) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

•

dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowach
cywilnoprawnych
wypłata świadczeń następuje w okresach przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy
świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po
dacie podpisania umowy

•
•

WYNAGRODZENIE ZA CZAS
PRZESTOJU
• pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie
więcej niż o 50%, ale nie niższe niż w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
• dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP następuje do
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
• warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca
ustala w układzie zbiorowym pracy / porozumieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi / porozumieniu z przedstawicielami
pracowników

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZY
OBNIŻONYM WYMIARZE CZASU PRACY
•
•

•

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
możliwość ograniczenia wymiaru czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy
zachowaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę
spadek obrotów gospodarczych – spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu
ilościowym lub wartościowym:
a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego, lub
b) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego
wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA CZĘŚCI
WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTÓW
•

na podstawie zawartej umowy ze starostą

•

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

•

dofinansowanie obejmuje część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

•

wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów i jest ustalana jako kwota
stanowiąca iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i procent
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od procentowego spadku
obrotów

•

maksymalny okres
przedsiębiorcy

•

wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy

dofinansowania

3

–

6

miesięcy

w

zależności

od

wielkości

UPRAWNIENIA PRACODAWCY DO
ZMIANY SYSTEMU PRACY
• na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
• możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy
pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub polecenia pracownikom
świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i
wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa
• w przypadku wydania poleceń – brak możliwości skorzystania
przez pracowników z urlopu wypoczynkowego, urlopu na
żądanie, urlopu bezpłatnego oraz dodatkowego urlopu płatnego

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA
DOBOWEGO WYMIARU CZASU PRACY
•
•
•

•
•

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
warunki: brak zaległości w płatności zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
możliwe rozwiązania:
a) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 h oraz
nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 h
b) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w
którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie
więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym
12 miesięcy
c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu
skrócone okresy odpoczynku powinny być równoważone w późniejszym okresie
porozumienia zawierane są z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi /
zakładowymi organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników

POSTOJOWE – SAMOZATRUDNIENI,
UMOWY CYWILNOPRAWNE
•

świadczenie
postojowe
przysługuje,
gdy
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

•

podstawowe przesłanki:

osoba

nie

podlega

a) przestój wynika z wystąpienia COVID-19 i trwa nieprzerwanie co
najmniej 30 dni kalendarzowych
b) dla samozatrudnionych - obniżenie przychodu o co najmniej 15%
c) w przypadku umów cywilnoprawnych – wynagrodzenie z tytułu
wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.
•

świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK
ZUS – DZIAŁAJĄCE ROZWIĄZANIE
• możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za
okres od lutego do kwietnia 2020 r.
• możliwość zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej
pomiędzy przedsiębiorcą a ZUS, w której termin płatności rat lub
składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., a w
konsekwencji wydłużenie o 3 miesiące terminu wykonania zawartej
umowy
• powyższe następuje na uzasadniony wniosek ze wskazaniem
następstw wystąpienia COVID-19 na sytuację finansową firmy i
brak możliwości opłacenia w terminie należności

ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK
ZUS – ZAŁOŻENIA
•

projekt ustawy zakłada odroczenie terminu płatności lub rozłożenia
na raty należności z tytułu składek do ZUS należnych za okres od
dnia 1 stycznia 2020 r. do zakończenia okresu epidemii bez opłaty
prolongacyjnej

•

zgodnie z zapewnieniami Prezydenta Rzeczypospolitej ma dojść do
zwolnienia
przedsiębiorców
prowadzących
jednoosobową
działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców z obowiązku
płacenia składek przez 3 miesiące, jeśli ich przychody spadły o
więcej niż 50 % w stosunku do lutego 2020 r. – na chwilę obecną
projekt ustawy takich zapisów nie ma

INNE
•

prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na
podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy
pobranych w marcu i kwietniu do dnia 1 czerwca 2020 r. z uwagi na
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

•

umowy o dzieło - obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej
umowy o dzieło z osobą, która nie pozostaje w stosunku pracy lub
jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz
pracodawcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy
PPK – wydłużenie terminów na zawarcie umów o prowadzenie PPK

•

PODATKI I FINANSE
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA
RATY ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
- ZAŁOŻENIA
• odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty
podatku na raty bez opłaty prolongacyjnej
• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek bez
opłaty prolongacyjnej
• wniosek musi być złożony w okresie obowiązywania stanu
epidemii lub 30 dni po jego odwołaniu

ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA
RATY ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
– ORDYNACJA PODATKOWA
Ordynacja podatkowa umożliwia już teraz złożenie wniosku o:
a) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty
podatku na raty
b) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych
w terminie zaliczek na podatek
c) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek
za zwłokę lub opłaty muszą być uzasadnione prolongacyjnej
Wnioski muszą być uzasadnione ważnym interesem podatnika i
podlegają opłacie.

OBNIŻENIE DOCHODU ZA 2019 ROK
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:
a) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz
b) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej, które są niższe o co najmniej
50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej
działalności
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej
jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z
pozarolniczej działalności gospodarczej.

KREDYTY, POŻYCZKI
LEASINGI
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW SPŁATY
RAT KREDYTU LUB POŻYCZKI
• uprawnienie banków do zmiany określonych w umowie
kredytu lub pożyczki warunków lub terminów spłaty mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom, jeżeli:
a)kredyt / pożyczka został udzielony przed dniem 8 marca
2020 r. oraz
b)zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i
gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie
wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
• zmiana nie może powodować pogorszenia sytuacji
finansowej i gospodarczej kredytobiorcy

PRAKTYKA BANKÓW I FIRM
LEASINGOWYCH
• bank i firmy leasingowe samodzielnie wprowadzającą
możliwość karencji w płatności rat
• karencja dotyczy rat kapitałowych i odsetkowych albo
samych odsetek
• karencja
może
wpływać
na
przedłużenie
okresu
kredytowania lub proporcjonalny wzrost wysokości rat w
odniesieniu do kwoty niespłaconego kapitału w okresie
karencji

POŻYCZKI DLA MIKROFIRM
•

udzielanie jednorazowych pożyczek przez starostów na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, do
wysokości 5 tys. zł

•

oprocentowanie pożyczki będzie stałe i będzie wynosić w skali roku 0,05 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski

•

okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w
spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.

•

pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia nie
zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29
lutego 2020 r.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
UMOWY POŻYCZKI
zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy
pożyczki zawartej do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym
pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

NIERUCHOMOŚCI
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

NAJEM W OBIEKTACH HANDLOWYCH
O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
POWYŻEJ 2000 M2
•

•

•

ustawowe obniżenie czynszu o 90% na czas niemożności lub ograniczeń w
prowadzeniu działalności przez najemcę w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii wskutek zakazów wynikających z
przepisów prawa – chyba, że umowa najmu przewiduje korzystniejsze
rozwiązania w tym zakresie dla najemcy
wyłączenie odpowiedzialności najemcy w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy najmu, w tym zapłatę kar umownych / odsetek jeśli
byłyby wynikiem wystąpienia COVID-19
uprawnienie wynajmującego i najemcy do wystąpienia do sądu o zmianę
projektowanej obniżki czynszu; sąd będzie orzekał z uwzględnieniem
zasad słuszności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

• możliwość wprowadzenia zwolnień przez rady gmin za część 2020 r.
od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
• możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30
września 2020 r.

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
PODATEK OD PRZYCHODÓW Z
BUDYNKÓW
•

przedłużenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r.

•

przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków
za miesiące marzec - maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. dla
podatników, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a uzyskane
przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE
• czasowe zniesienie zakazu wykonywania w niedziele
czynności związanych z handlem, polegających na
rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów
pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub
zatrudnionemu wykonywania takich czynności
• zakaz obowiązuje nadal w niedziele, w które przypada
święto

NAKAZ UDOSTĘPNIENIA
NIERUCHOMOŚCI
• nałożenie obowiązku udostępniania, w celu zwalczania
epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one
przewidziane w planie działania na wypadek wystąpienia
epidemii
• wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od
właściwego
wojewódzkiego
inspektora
sanitarnego,
informuje
właściciela
o
obowiązku
udostępnienia
nieruchomości, lokalu i terenu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
INWESTYCJE BUDOWLANE
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

ZMIANA UMOWY O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE
• wpływ okoliczności związanych z COVID-19 będzie stanowił
podstawę do zmiany umowy w zakresie terminu
(zawieszenia wykonywania), sposobu wykonywania umowy,
zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej
zmianie wynagrodzenia (wzrost ceny max do 50%
pierwotnej wartości umowy)
• jeżeli
umowa
zawiera
postanowienia
korzystniej
kształtujące sytuację wykonawcy niż nowe przepisy, do
zmiany umowy znajdą zastosowanie postanowienia
umowne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek wzajemnego informowania o wpływie
okoliczności związanych z COVID – 19 na należyte wykonanie umowy. Niezbędne
będzie dołączenie dowodów potwierdzających m.in.:
a) liczbę i stanowiska pracowników / współpracowników, którzy uczestniczą
lub mogliby uczestniczyć w realizacji zamówienia podlegających obowiązkowej
kwarantannie oraz zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem;
b) nałożenie na wykonawcę obowiązku lub poleceń podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w związku z epidemią COVID-19;
c) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług
transportowych;
d) okoliczności, o których mowa wyżej, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

WYŁĄCZENIE SANKCJI ZWIĄZANYCH Z
DYSCYPLINĄ FINANSÓW PUBLICZNYCH
Nie
będą
stanowiły
naruszenia
dyscypliny
finansów
publicznych:
a) powstrzymanie nałożenia kar umownych w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
związku z wystąpieniem COVID – 19
b) zmiana umowy uzasadniona okolicznościami związanymi z
COVID 19

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PZP
• do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego
i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli
wymaga tego ochrona zdrowia publicznego
• do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu
użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje
się m.in. przepisów Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych

UMOWY REALIZOWANE WG WK
FIDIC
Stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii może stanowić
podstawę do zgłoszenia roszczeń o:
a) przedłużenie Czasu na Ukończenie i związanych z tym kosztów
b) zmianę wykonania Minimalnej Wymaganej Ilości Wykonania
c) dodatkową płatność
Powiadomienie o roszczeniu powinno zostać zgłoszone w ściśle
określonym terminie – 28 dni od dnia, w którym Wykonawca
dowiedział się lub powinien, przy zachowaniu należytej staranności,
dowiedzieć się o wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej podstawę
roszczenia – datę tę należałoby liczyć od wydania Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.

INNE UMOWY DOTYCZĄCE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
• większość umów na projektowanie robót budowlanych, o
świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego lub nadzoru
oraz umów podwykonawczych przewiduje roszczenia, które
wyniknęły z okoliczności nieprzewidywalnych lub siły
wyższej, co w zaistniałych okolicznościach, związanych z
epidemią COVID-19 może mieć miejsce
• wskazane jest zidentyfikowanie takich postanowień oraz
zgłoszenie roszczeń w umownych terminach

INNE PRZYDATNE
INFORMACJE
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – projektowane rozwiązania

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK

• możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej
i zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej
• możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW
USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

• JPK – przesunięcie na dzień 1 lipca 2020 r. terminu wejścia w
życie nowego pliku JPKVAT
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odroczenie do dnia 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego
Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !
Kinga Cekiera, radca prawny
kinga.cekiera@brevells.pl
tel. +501 074 669
Agata Paprocka, adwokat
agata.paprocka@brevells.pl
tel. +691 499 133
ul. Radna 12 lok. 5

tel.: (22) 253 73 24

00-341 Warszawa

fax: (22) 427 52 99

e-mail: kancelaria@brevells.pl

