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1. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za marzec,
kwiecień, maj (art. 31 zo)
Dla kogo:
•

osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki
na własne ubezpieczenia,

•

płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w
grudniu i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z
regulacji UE.

Zakres pomocy:
Zwolnienie z obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych za marzec,
kwiecień, maj za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, a także dla osób opłacających
składki tylko za siebie.

Warunki przyznania:
✓ dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczenia do 9 osób: zgłoszenie jako płatnika
składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
✓ Dla samozatrudnionych: prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego br. i
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie
nie był wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r. czyli 15.600 zł

Procedura:
oświadczenie ( samozatrudnieni) lub wniosek o zwolnienie do ZUS najpóźniej do 30 czerwca
2020 r.( pozostali uprawnieni)
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu
papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego
utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych
raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z
opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich
składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona
składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa
w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów
miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca
2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
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2. Świadczenia związane z
wynagrodzeniem ( art. 15 g)

przestojem

i

obniżonym

Dla kogo:
Przedsiębiorcy niezależnie od wielkości.

Zakres pomocy:
Pracodawca może:
✓ wprowadzić postój ekonomiczny,
✓ obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy.
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1.533,09 zł na
pracownika (50 % wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy
od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP).
W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to
2.452 zł, ( 40 % przeciętnego wynagrodzenia plus również składki ZUS pracodawcy od tej
kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20 %., ale nie więcej niż do 1/2 etatu.
Świadczenie przysługują na rzecz pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy
dotyczące zlecania.
Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku.

Warunki przyznania:
✓ Spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
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•

•

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; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu
do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

✓ brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego
kwartału 2019 r.
✓ uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków
postoju i obniżenia czasu pracy;
✓ przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w
terminie 5 dniu od zawarcia porozumienia.
Uwaga: w odniesieniu do pracowników objętych dofinansowaniem, w okresie pobierania
dofinansowania oraz 3 miesiące po tym okresie brak jest możliwości rozwiązania umowy z
przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Procedura:
wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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3. Odroczenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zb)
Dla kogo:
dla płatników-przedsiębiorców
Zakres pomocy:
W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty dotyczącego należności z
tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., (zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych) przyznanego na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Opłata prolongacyjna: opłata jaką zobowiązany jest uiścić przedsiębiorca, który złożył
wniosek o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie zaległości na raty, a ZUS ten wniosek
zaakceptował. Zamiast odsetek płatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Takie
odroczenie płatności bądź rozdzielenie zobowiązania podatkowego na raty to pomoc
publiczna dla przedsiębiorcy.
Warunki przyznania:
względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty
następuje w formie umowy z ZUS.
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4. Jednorazowe świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
i zleceniobiorców (art. 15 zq)

Dla kogo:
✓ Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (jdg) przed 1 lutego 2020,
✓ Wykonujący umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową
cywilnoprawną”
✓ brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
✓ 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.

Zakres pomocy:
tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane) w
wysokości:
✓ 2.080 zł dla zleceniobiorców i prowadzących działalność gospodarczą
✓ 1.300 zł dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z
VAT.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów
cywilnoprawnych.
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno
świadczenie postojowe.

Warunki przyznania:
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli:
✓ rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1
lutego 2020 r. i:
✓ nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli
przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu
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poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co
najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
✓ zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
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 Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
✓ umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
✓ przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych 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 Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na
dzień złożenia wniosku
Procedura:
Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany jest za
pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
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5. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy ( art. 15 zzd)
Dla kogo:
mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020
r.

Zakres pomocy:
Pożyczka w wysokości do 5 tys. zł, przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że
przedsiębiorca 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.
Maksymalne koszty kredytu. Ustawa wprowadza algorytm wyliczający koszty kredytu i
ich maksymalny limit. Łączne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogłyby
przekroczyć wyższe niż 45 proc. wartości kredytu.

Warunki przyznania:
Prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.
Oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29.02. 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy.

Procedura:
Wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego
urzędu pracy.
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6. Przedłużenie bankowych
pożyczek. (art. 31 f)

kredytów

obrotowych

i

Dla kogo:

Mali, średni przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy.

Zakres pomocy:
Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

Warunki przyznania:
✓ Dotyczy kredytów udzielonych przed 8 marca 2020 r.
✓ Zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy,
dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Procedura:
wniosek do banku.
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7. Dofinansowanie ze środków Starosty
(art. 15zzb)
Dla kogo:
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, Samozatrudnieni (w tym
dofinansowywane składki)>

przypadku nie są

Zakres pomocy:
dofinansowanie:
✓ części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc.
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej
niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego
pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30 proc.
✓ w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego
pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie 50 proc.
✓ w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego
pracownika, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80 proc.
Przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych
umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu
dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu
dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Procedura:
należy śledzić stronę powiatowego urzędu pracy - jego dyrektor będzie ogłaszał konkurs i
wskazywał termin na złożenie wniosków.
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8. Elastyczny czas pracy ( art. 15 zf)
Dla kogo:
dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w
następstwie COVID-19 .

Zakres pomocy:
Możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z
obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w
okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.
Na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z
przedstawicielami pracowników – możliwe również:
✓ wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (równoważny system
czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.
✓ ustalenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z
umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu

Warunki przyznania:
✓ niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS
✓ porozumienie ze związkami zawodowymi
✓ przekazanie kopii porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w
terminie 5 dni od zawarcia porozumienia.
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9. Wydłużenie ważności badań lekarskich pracowników ( art.
12a)
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach:
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których czas obowiązywania
upłynął po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (do tego czasu trzeba będzie
zrealizować kolejne badanie).
W przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy badanie wstępne lub kontrolne
będzie mógł przeprowadzić inny lekarz. Wydane przez niego orzeczenie traci moc po upływie
30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W czasie
obowiązywania tych stanów firma nie musi wystawiać skierowań na badania okresowe.
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10. Wstrzymanie terminów procesowych i materialnych (art. 15
zzr i 15 zzs)
Dla kogo
Podmioty będące w toku rozpoczętych spraw sądowych i sądowoadministracyjnych, a także
kontroli skarbowych oraz podmioty zamierzające wszcząć postępowania oraz zobowiązane
do dokonania czynności w terminach mających znaczenie prawne.

Zakres pomocy
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg
terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:
✓ od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub
organem,
✓ do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
✓ przedawnienia,
✓ których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz
roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
✓ zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
✓ 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.
•
•

•

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy m.in.
terminów w rozpoznawanych przez sądy tzw. sprawach pilnych.
Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania
czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie,
w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie
czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi
lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na
grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany
powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.
Wstrzymania nie stosuje się do terminu na zawarcie porozumienia w sprawie
kontynuowania stosunku pracy w przypadku tzw. zarządu sukcesyjnego
(art. 63 2 §5 Kodeksu pracy). W przypadku gdy termin ten upływa w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii , porozumienie, że stosunek pracy będzie
kontynuowany na dotychczasowych zasadach może zostać zawarte w terminie
30 dni od dnia zakończenia tego okresu. Zawarcie porozumienia w tym terminie
wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o
którym mowa w art. 632 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
14

•

•

•

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie
wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w
ust. 1, są skuteczne.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz
przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i
wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia;

Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy zawieszenie odnosi się do
terminów wynikających z prawa cywilnego (np. przedawnienie
wierzytelności)

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:
postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
postępowaniach egzekucyjnych,
postępowaniach karnych,
postępowaniach karnych skarbowych,
postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
postępowaniach administracyjnych,
postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
✓ kontrolach celno-skarbowych,
✓ postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z
2020 r. poz. 284),
✓ innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Powyższa zasada (wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów) nie dotyczy m.in.
tzw. spraw pilnych określonych w niniejszej ustawie, (art. 14a ust. 4 i 5) a także niektórych
kontroli i postępowań z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zw. kontrola uprzednia zamówień lub umów ramowych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej oraz postępowań wiązanych z wnoszeniem i rozpatrzeniem
odwołań).
✓ Czynności dokonane w okresie, o którym mowa wyżej w tych postępowaniach i
kontrolach, są skuteczne.
✓ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem
rozpraw i posiedzeń jawnych w tzw. sprawach pilnych wskazanych w ustawie.
✓ Ustawa nie wprowadziła zawieszenia toczących się postępowań, a jedynie
zawieszenie biegu terminów w tych postępowaniach.
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✓ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19, strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ,
do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie
organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę,
w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym
żądaniu, jeżeli:
•

•

wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – m.in.
w przypadkach postępowań karno-skarbowych, postępowaniach i kontrolach
prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
kontrolach celno-skarbowych;
niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na
grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w przypadkach postępowań sądowych i
sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, postępowaniach
w sprawach o wykroczenia, administracyjnych i innych prowadzonych na podstawie
ustaw.

Bieg terminu:
✓ na milczące załatwienie sprawy,
✓ w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji,
postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania
do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków
strony lub uczestnika postępowania,
✓ na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z
wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
✓ W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19:
• organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości
uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać
interpretację indywidualną;
• przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu,
prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania
strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie
stosuje się;
• organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub
kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum
pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach
określonych przepisami prawa
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Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio
postępowanie lub kontrolę, we wspomnianym okresie, nie może być podstawą wywodzenia
środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie
lokalu mieszkalnego.

Warunki przyznania
Wstrzymanie biegu i zawieszenie terminów następuje z mocy ustawy bez konieczności
podejmowania jakichkolwiek czynności przez strony.

11. Zamówienia publiczne (art. 15r)
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Dla kogo

Podmioty realizujące umowy zawarte w trybie zamówień publicznych oraz podwykonawcy.

Zakres pomocy
możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
wykazania wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić;
✓ zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z
wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj.:
•

•

gdy, konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

✓ w szczególności przez:
• zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
• zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
• zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy
✓ Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ww. przepisu, do zmiany
umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstąpienia od umowy;
✓ Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące
kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub
nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy w
stanowisku zajętym w terminie 14 dni od przedstawienia przez drugą stronę
informacji i dokumentów odnośnie do wpływu okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz
wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych
kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
Umowy z podwykonawcami
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✓ Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie
łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub
jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą
zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie
umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
✓ W przypadku dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli
zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy,
wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w
sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie
będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zmienionej zgodnie z ww. procedurą;
✓ Powyższe zasady stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
Warunki przyznania
Uzgodnienie z zamawiającym po dochowaniu następującej procedury:
✓ niezwłocznego wzajemnego poinformowania się przez obie strony umowy w sprawie
zamówienia publicznego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić,
✓ potwierdzenie tego wpływu poprzez dołączenie oświadczeń lub dokumentów,
które mogą dotyczyć w szczególności:
• nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji zamówienia;
• decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
• poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
• wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług
transportowych;
• okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę.
✓ każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy;
✓ strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem
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COVID na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania;

12. Najem lokali i zakaz wypowiadania czynszu (art. 31s)
Dla kogo
20

Najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

Zakres pomocy
przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020r. na dotychczasowych warunkach umów najmu
lokali zawartych 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, gdy czas obowiązywania umowy upływa po
tym dniu a przed 30 czerwca 2020r.,
Powyższej zasady nie stosuje się:
✓ do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu
lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. albo
przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w
życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy
poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:
•
•
•

czynszu lub
innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

– za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności
przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub
✓ 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, lub
✓ 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, lub
✓ do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten
spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z
przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

- wyłączenie możliwości wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu do
dnia 30 czerwca 2020 r.
Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku:
✓ wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
• na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub

21

•

któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej
samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla
lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych
używać tego lokalu.

✓ wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w
związku z:
•
•

z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa
dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Warunki przyznania
Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego
wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

13. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego (art. 53)
22

Zakres pomocy
Wydłużenie terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020
do dnia 30 czerwca 2020 roku. Termin może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady
Ministrów.
Warunki przyznania
Brak

14. Opłata abonamentowa (art. 15l)
23

Dla kogo
✓ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą
✓ wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej
✓ organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570
oraz z 2020 r. poz. 284) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy w
zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego.

Zakres pomocy
Wstrzymuje się pobieranie:
✓ wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie
korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego
przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym
okresie,
✓ opłat abonamentowych

Warunki przyznania
Łącznie:
✓ świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w
miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub
przedmiotami praw pokrewnych;
✓ bycie płatnikiem powyższych wynagrodzeń i opłat,
✓ uiszczenie powyższych wynagrodzeń i opłat, za okresy rozliczeniowe przypadające
przed dniem 8 marca 2020 r.

15. Podatek od nieruchomości (art. 15q)
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Dla kogo
Wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Zakres pomocy
możliwość wprowadzenia, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w
kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Warunki przyznania
Uchwała Rady gminy

16. Należności z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami
– najem, dzierżawa, użytkowanie (art. 15zzze)

Zakres pomocy
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Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
mogą być:
✓ umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana
na raty
✓ odstąpione od dochodzenia na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.
✓ w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami - odstąpione od dochodzenia na wniosek
podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
✓ umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności
może zostać rozłożona na raty do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Warunki przyznania
Odpowiednio decyzja starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu, Ministra właściwego
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd
województwa.

17. Kodeks spółek handlowych (art. 27)
Spółka z o.o.
✓ Posiedzenia zarządu oraz podejmowanie uchwał zarządu przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki
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stanowi inaczej – co oznacza, inaczej niż do tej pory: umowa spółki nie musi wyraźnie
przewidywać możliwości takiego sposobu uczestniczenia w posiedzeniu
✓ Analogicznie w przypadku rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników
✓ Rada nadzorcza a w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe
zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków
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

Spółka Akcyjna
✓ Posiedzenia zarządu oraz podejmowanie uchwał zarządu przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki
stanowi inaczej – co oznacza, inaczej niż do tej pory: statut nie musi wyraźnie
przewidywać możliwości takiego sposobu uczestniczenia w posiedzeniu
✓ Analogicznie w przypadku rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia
akcjonariuszy
✓ 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 zapewni transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.

Ponadto:
✓ W odniesieniu do zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń zwołanych
przed dniem wejścia w życie ustawy, zwołujący może postanowić o umożliwieniu
uczestnictwa w nim w nowym trybie zgodnie ze zmianami w ustawie,
✓ Warunek: poinformowanie o tym w trybie przewidzianym dla zwołania
zgromadzenia oraz nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia.

18. Odpady (art. 15z, 15zd, 15zzq, 15zzza)
Przyznanie nowych uprawnień wojewodzie i Prezesowi Rady Ministrów.
W pierwszej kolejności można, w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wydawać
polecenia obowiązujące:
✓ Wojewoda - wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i
państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby
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prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu
✓ Prezes Rady Ministrów - inne, niż ww. osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w
drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z
chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Wykonywanie
zadań, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą jest finansowane ze
środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest,
odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony minister albo
wojewoda . Jednakże prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji tych
zadań mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych
przedsiębiorcy. W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy
zadania wykonywane są na podstawie decyzji. W takim przypadku decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.

Polecenia, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności takiego
załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu.

W zakresie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz innych niż odpady medyczne o właściwościach
zakaźnych przewidziano szczególny tryb postępowania.
Ważne: wydłużony został okres sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie
papierowej do 31 grudnia 2020 r.
W zakresie odpadów komunalnych Wojewoda został uprawniony do wydawania specjalnych
poleceń , w szczególności dotyczących segregowania odpadów.

19. Przepisy o cudzoziemcach (art. 15z, 15zd, 15zzq, 15zzza)
Dla kogo
Dla cudzoziemców, którym termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
wypada w okresie stanu epidemii

28

Zakres pomocy
✓ Przedłużenie terminu do złożenia wniosku do upływu 30 dnia następującego po dniu
odwołania stanu epidemii
✓ Pobyt cudzoziemca w Polsce w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za
legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek we wskazanym terminie

Inne
✓ Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada
w okresie stanu epidemii okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej
wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu
odwołania stanu epidemii
✓ Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu epidemii
okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa na
zasadach jw.
✓ Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wypada w okresie obowiązywania stanu epidemii termin ten ulega przedłużeniu na
zasadach jw.
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