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PORADNIK ANTYKRYZYSOWY – NAJNOWSZE
INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH
UZUPEŁNIONEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19)
zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy
mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom,
pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym,
wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
zwaną: „Tarczą Antykryzysową” nie spełniły do końca
oczekiwań przedsiębiorców, dlatego zdecydowano
o uzupełnieniu Tarczy Antykryzysowej głównie
poprzez rozszerzenie istniejących rozwiązań, oraz
konkretną pomoc finansową dla przedsiębiorców,
co znalazło częściowo odzwierciedlenie w treści
ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (zwana: „Tarczą Finansową” lub „Tarczą 2.0”).
Ustawa uzupełniająca Tarczę Antykryzysową została
ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 16 kwietnia
2020r. i w dniu 17 kwietnia została podpisana
przez Prezydenta. Rozwiązania te są na tyle istotne
dla przedsiębiorców, że zdecydowaliśmy o pilnym
zaktualizowaniu naszego Poradnika, stąd w niniejszym
opracowaniu przedstawiamy szczegółowo dostępne
rozwiązania pomocowe dla firm, które znalazły się
w trudnej sytuacji z powodu COVID-19.

dr Andrzej Dmowski, CEO

W niniejszym Poradniku prezentujemy kompleksowo
propozycje wsparcia dla przedsiębiorców zaktualizowane o rozwiązania Tarczy Antykryzysowej i tzw. Tarczy
2.0. Staraliśmy się zawrzeć jak najwięcej praktycznych
wskazówek, jednak sytuacja każdego z przedsiębiorców
jest inna. Dlatego też w razie pytań, które nieuchronnie
będą się pojawiać, zapraszamy do kontaktu z naszymi
specjalistami.
Russell Bedford wspiera przedsiębiorców i proponuje
kompleksową pomoc prawną, a także doraźne porady
w programie Prawnicy Pro Bono (https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1466110,koronawirus-w-polsce
-prawnicy-pro-bono-pomoc-kancelarie.html)
Dołożymy wszelkich starań, aby dać Państwu wsparcie
w tym trudnym dla nas czasie. Pomożemy ocenić sytuację, wybrać i wdrożyć odpowiednie procedury pomocowe.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Podatki
Tarcza Antykryzysowa przewiduje szereg zmian w obszarach podatkowych,
które mają na celu poprawić płynność finansową przedsiębiorstw przede
wszystkim przez odroczenie realizacji wybranych obowiązków, a w niektórych przypadkach zmniejszenie wysokości zobowiązania.
Najważniejsze zmiany w zakresie rozliczania podatków, które znalazły się
w Tarczy Antykryzysowej, zmienionej tzw. Tarczą 2.0. to:

Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
Podatnicy podatku PIT i CIT, mogą jednorazowo obniżyć dochód (przychód) uzyskany w 2019 r. o wysokość straty podatkowej z 2020
r., nie więcej niż o kwotę 5 mln zł. Warunkiem jest spadek łącznych przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.

Odroczenie terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty
należnego podatku:
•

w CIT: do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, do 31 lipca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego;

•

w PIT do dnia 31 maja 2020 r.;

Ponadto przekazanie 1% na rzecz OPP będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia
PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.).

Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r.
Tzw. „mali podatnicy”, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą odstąpić od opłacania
zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek przez płatników podatku PIT
Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów z szeroko rozumianej pracy mogą zostać wpłacone
do 1 czerwca 2020 r.

Odliczenie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. określonym
podmiotom leczniczym na przeciwdziałanie COVID-19 (nawet do wysokości 200% wartości).

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości komercyjnych
Termin zapłaty tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony
do 20 lipca 2020 r., jednakże dotyczyć to będzie tylko sytuacji, gdzie wszystkie przychody danego przedsiębiorcy będą niższe
o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
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Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów w podatkach dochodowych
Dłużnicy nie będą zobowiązani do podwyższania podstawy obliczenia zaliczki na podatek o kwoty nieuregulowanych faktur,
o ile:
•

ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w danym okresie rozliczeniowym,

•

uzyskane przez nich przychody w danym okresie rozliczeniowym są o co najmniej 50% niższe od przychodów z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zmiany w zakresie cen transferowych
Tarcza Antykryzysowa przewiduje, iż w przypadku podatników, u których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r.,
a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) przedłuża się do 30 września
2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzyła przepisy dotyczące terminów związanych z cenami
transferowymi poprzez:
•

przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;

•

przedłużenie dla tych podmiotów do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) do dokumentacji lokalnej.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ustawa przewiduje również prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi zwłaszcza środki trwałe służące do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów,
środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk.

Wyższe limity zwolnień przedmiotowych z PIT
W 2020 r. limity zwolnień przedmiotowych z PIT wyniosą:
•

z 1 tys. zł do 3 tys. zł dla zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a);

•

nadal bez limitu byłyby zwolnione zapomogi wypłacane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast z 6 tys. zł do 10 tys. zł został podwyższony limit zwolnienia z PIT dla zapomóg wypłacanych z innych źródeł (o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b);
•

z 1 tys. zł do 2 tys. zł dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem
działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w ca-

Grupa Russell Bedford w Polsce
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łości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67) – nowy limit obowiązywałby zarówno
w 2020 r., jak i w 2021 r. (zwolnienie nadal nie będzie dotyczyć bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi);
•

z 2 tys. zł do 3 tys. zł dla dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym,
w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu– dzieci i młodzieży do lat 18 (z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) – nowy limit
obowiązywałby zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r.

Obniżona stawka wynikająca z regulacji IP Box w zaliczkach miesięcznych na podatek dochodowy
Przedsiębiorcy, osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania
COVID-19, mogą stosować stawkę 5% już na etapie ustalenia kwoty zaliczki, a nie jak dotychczas dopiero w zeznaniu rocznym.
Zmiany dla podatników PIT - Rząd proponuje, aby 1 proc. można było darować w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia
1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W VAT
•

Przesunięcie do 1 lipca 2020 r. terminu wdrożenia JPK-VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców;

•

Przesunięcie do 1 lipca 2020 r. terminu wprowadzenia matrycy stawek VAT i wiążących informacji stawkowych (WIS);

•

Przedłużenie terminu zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „białej listy” do 14 dni. Jest on liczony od dnia zlecenia przelewu;

•

Możliwość wystawienia paragonu do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej w formie papierowej lub elektronicznej.

POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW
•

Możliwość wprowadzenia przez gminy:
•

zwolnień z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

•

przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej
niż do 30 września tego roku;

•

zwolnienie i przedłużenie płatności rat podatku może objąć również podatek od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem (zmiana wprowadzona tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0)

•

Zawieszenie terminu składania schematów podatkowych do 30 czerwca 2020 r.;

•

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej, w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, które są dochodem
budżetu państwa;

•

Przedłużenie o okres trzech miesięcy terminu na wydanie interpretacji indywidualnych;
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•

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych i karno-skarbowych;

•

Odroczenie do końca 2020 r. podatku od sprzedaży detalicznej;

•

Możliwość złożenia tzw. czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);

•

Zachowanie statusu podatkowej grupy kapitałowej w przypadku podatników, którzy poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych;

•

Zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

?

Jak możemy pomóc
Pomożemy w opracowaniu strategii wykorzystania wszelkich narzędzi zawartych w Tarczy
Antykryzysowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wesprzemy merytoryczne w całym procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi pakietu osłonowego,
w tym:
•

•

pomożemy ocenić, czy w danej sytuacji są
spełnione przesłanki zastosowania danego narzędzia pomocy;
wesprzemy przy sporządzaniu wniosków
o odroczenie płatności podatkowych lub
o przywrócenie terminów w postępowaniu podatkowym lub sądowo-administracyjnym;

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat,
Doradca Podatkowy,
Doradca Restrukturyzacyjny
andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Rafał Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Podatkowego,
Doradca Podatkowy,
Doradca Restrukturyzacyjny, Prawnik
rafal.dabrowski@russellbedford.pl

•

wesprzemy przy ubieganiu się o anulowanie zaległych płatności podatkowych;

Oddział w Katowicach

•

wesprzemy w trakcie czynności sprawdzających, postępowań podatkowych
bądź kontrolnych, w tym również związanych z nieterminowym złożeniem deklaracji podatkowych;

Dyrektor Oddziału w Katowicach,
Prawnik, Specjalista ds. podatków
i dokumentacji cen transferowych

•

przeanalizujemy konieczność zmiany modelu polityk cen transferowych w sposób uwzględniający wpływ spowolnienia
gospodarczego spowodowanego COVID-19.

Grupa Russell Bedford w Polsce

Leszek Dutkiewicz

leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Bożena Pawłowska
Prawnik, Specjalista ds. podatków
bozena.pawlowska@russellbedford.pl
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Kredyty finansowe
POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Jedną z form pomocy mikroprzedsiębiorcom jest możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki finansowanej ze środków Funduszu
Pracy, w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych, na preferencyjnych warunkach.
Przez preferencyjne warunki rozumiana jest wysokość oprocentowania, które będzie kształtowało się na poziomie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Co do zasady obowiązek spłaty pożyczki wystąpi po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, przy czym udzielenie pożyczki następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Co więcej w uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
Możliwość ubiegania się o wspomnianą pożyczkę posiada mikroprzedsiębiorca, czyli taki, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) 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.
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego, złożony do właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego
urzędu pracy.
Warunkiem, który podatnik obowiązany jest spełnić, aby uzyskać preferencyjną pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej
przed dniem 1 marca 2020 r. (z tego wsparcia nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność 1 marca 2020 r. lub później).
W przypadku zrealizowania powyższej przesłanki uprawniającej do otrzymania pożyczki, a ponadto spełnienia obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złożenia stosownego wniosku wraz z oświadczeniem – pożyczka ulegnie umorzeniu i to wraz z odsetkami.

!

Uwaga
Uprawnieni do skorzystania z preferencyjnej pożyczki będą również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Tarcza 2.0 wykluczyła bowiem warunek utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu
zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., który obligatoryjny był w dotychczas obowiązujących przepisach wynikających z Tarczy antykryzysowej.

Należy podkreślić, iż umorzenie pożyczki na zasadach określonych powyżej,
nie będzie stanowiło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.
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UDZIELANIE PORĘCZEŃ ORAZ GWARANCJI PRZEZ BANK
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
W ramach pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, wprowadzone zostały zmiany w zakresie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji zaciągniętych kredytów, udzielanych na mocy Ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Podstawową zmianą w zakresie udzielania poręczeń oraz gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest objęcie gwarancją bądź poręczeniem nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu, co stanowi zwiększenie pomocy o 20%
w porównaniu z obowiązującą dotychczas regulacją, wynikającą art. 3 Ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Ponadto zgodnie z Tarczą 2.0. o udzielenie wsparcia ubiegać będą mogli się mikro, mali, średnio oraz duzi przedsiębiorcy,
co stanowi istotną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów wynikających z Tarczy Antykryzysowej.
Poszerzony bowiem został zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z omawianego wsparcia, poprzez przyznanie tej
możliwości również mikro oraz małym przedsiębiorcom.
Udzielone poręczenia i gwarancje mogą przyjąć formę pomocy publicznej, co nie zmienia faktu, iż są one terminowe i udzielone do kwoty z góry oznaczonej. Podobnie jak w przypadku pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom, możliwość uzyskania
gwarancji i poręczeń następuje jedynie w następstwie złożenia stosownego wniosku.
W celu sfinansowania działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania poręczeń oraz gwarancji, utworzony został Fundusz Gwarancji Płynnościowych, którego środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów i wydatków
związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu
tych poręczeń i gwarancji.

wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorców
Należy również podkreślić, iż zbliżone rozwiązanie zostało zaproponowane w stosunku do wyłącznie mikro oraz małych
przedsiębiorców, na podstawie zmian dokonanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów, które weszły w życie z dniem 17 marca
2020 r.
Na podstawie dokonanych zmian powyższym przedsiębiorcom udzielona zostanie pomoc, tzw. pomoc „de minimis”, której
łączna wartość udzielonej jednemu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go
latach podatkowych równowartości kwot określonych w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis tj. kwoty 200 000
euro bądź 100 000 euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów.
Ponadto, analogicznie do pomocy kierowanej w stosunku do dużych i średnich przedsiębiorców, udzielone gwarancje obejmą
nie więcej niż 80% kwoty kredytu, a możliwość ich uzyskania nastąpi jedynie na mocy wniosku, złożonego do banku kredytodawcy.
Do wskazanego wniosku podmiot obowiązany jest dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o uprzednio utrzymanej pomocy
de minimis w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, bądź oświadczenie o jej nieotrzymaniu.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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ZMIANA WARUNKÓW FINANSOWANIA KREDYTÓW
W stosunku do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw
wprowadzone zostało rozwiązanie mające na celu utrzymanie bieżącej zdolności do finansowania prowadzonej działalności, która to zdolność wynika z uprzednio zaciągniętego
kredytu bądź pożyczki.
Tarcza antykryzysowa przyznała bowiem bankom uprawnienia do modyfikacji warunków finansowania w postaci
m.in. możliwości przedłużenia, odnowienia, utrzymania
kredytów obrotowych/pożyczek. Powyższe uprawnienia są
elastyczne, przyznają bankom pewną swobodę w zakresie
kształtowania uzgodnień pomiędzy bankiem a kredytobior-

?

Jak możemy pomóc
Służymy wsparciem we wszelkich aspektach związanych z stosowaniem regulacji dotyczących finansowania działalności
i realizowania zobowiązań kredytowych,
w tym:
•

pomożemy w ustaleniu jakie formy
wsparcia finansowego są dostępne dla
danego przedsiębiorstwa;

•

pomożemy w sporządzeniu odpowiednich wniosków i skompletowaniu dokumentacji;

•

pomożemy w negocjacjach z bankiem.

cą/pożyczkobiorcą (banki bowiem mogą regulować warunki
finansowania niezależnie od wymagań regulacyjnych, wynikających z prawa bankowego). Należy jednak podkreślić, iż
kwestią bezsporną oraz najważniejszą jest obowiązek takiego kształtowania warunków finansowania, które nie będzie
powodować pogorszenia sytuacji zarówno finansowej jak i
gospodarczej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy.
Natomiast aby kredytobiorca/pożyczkobiorca mógł skorzystać ze zmiany i ustalenia indywidualnych warunków finansowania niezbędne jest, aby spełnił kilka zasadniczych
warunków.
Pierwszym z warunków jest posiadanie statusu mikro, małego bądź średniego przedsiębiorcy, tym samym ze wskazanej

Kontakt z nami

preferencji nie będą mogły skorzystać podmioty największe.
Kolejnym warunkiem zastosowania preferencji jest spełnienie wymogu, iż kredyt/pożyczka, która ma podlegać zmianie

Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski

2020 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o szczegól-

Partner Zarządzający, Adwokat,
Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

bądź modyfikacji, została udzielona przed dniem 8 marca

działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Maciej Tuszyński

Co więcej, aby zmiana warunków finansowania kredytu/po-

Manager Działu Prawnego, Adwokat

życzki nastąpiła, musi ona wynikać z oceny sytuacji finan-

maciej.tuszynski@russellbedford.pl

sowej i gospodarczej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, która
została dokonana przez bank nie wcześniej niż w dniu 30
września 2019 r.
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Tarcza finansowa dla mikro, małych,
średnich i dużych firm
Oprócz założeń przedstawionych w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, 9 kwietnia 2020r. sejm uchwalił uzupełnienie tej tarczy zwane także
„Tarczą Finansową” stanowiącą wymierną pomoc finansową dla przedsiębiorców, której rozwiązania prezentujemy poniżej.

MIKRO FIRMY
Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, z rocznym obrotem lub sumą bilansową nie przekraczającą 2 mln euro.
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia
w ciągu 12 miesięcy.
Skierowane do przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu
po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
Warunki uzyskania:

Przeznaczenie:

•

•

•

wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępo-

czej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie

otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

(przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego
przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podat-

•

stania subwencji na przedterminową spłatę kredytów

podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na

do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

sady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania

•

do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem

datkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
przedsiębiorca prowadził działalność na dzień
31 grudnia 2019 r.

rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela,

Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji po-

•

dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzy-

kową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej za-

•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodar-

wanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało

przedsiębiorstwa
•

zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień
udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy
czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie
jest uznawane za zaległość.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana
jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia
wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.
Warunki umorzenia subwencji:
Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
•

25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

•

dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

!

Uwaga
Niezależnie od powyższego, mikroprzedsiębiorcy są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie pożyczki
finansowanej ze środków Funduszu Pracy, w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych, na preferencyjnych
warunkach, o czym piszemy szczegółowo w dziale „Kredyty i Finansowanie” niniejszego Poradnika.

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 249 pracowników, z rocznym obrotem nie przekraczającym 50 mln euro lub sumą bilansową
nie przekraczającą 43 mln euro.
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia
w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.
Skierowane do przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu
po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
Warunki uzyskania:

Przeznaczenie:

•

•

•

wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodar-

upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte po-

czej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie

stępowanie restrukturyzacyjne.

(przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego
przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego
w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie
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2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie
w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przenie-

maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
•

czania środków z subwencji na płatności do właściciela,

sienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej

do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem

Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
•

przedsiębiorca prowadził działalność na dzień
31 grudnia 2019 r.

•

rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przezna-

przedsiębiorstwa
•

zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień
udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy
czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie
jest uznawane za zaległość.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako
% wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln
zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.
Warunki umorzenia:
Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
•

25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

•

25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

•

Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

DUŻE FIRMY
Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, z rocznym obrotem nie przekraczającym 50 mln euro lub sumą bilansową
nie przekraczającą 43 mln euro).
Finansowanie udzielane przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej.
Skierowane do przedsiębiorców, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu
po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
Warunki uzyskania:
•

przedsiębiorca utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających
w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

Grupa Russell Bedford w Polsce
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•

przedsiębiorca nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

•

w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

•

przedsiębiorca jest uczestnikami Programów Sektorowych.

•

wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

•

beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia
rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;

•

przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

•

przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Forma:
•

finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.

•

finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych
od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia
o wartości do 750 mln zł na podmiot.

•

finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych
instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na

Kontakt z nami

zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej
o wartości do 1 mld zł na podmiot.
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa. Dofinansowanie ma być wypłacane przez banki.

?

Jak możemy pomóc

Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat,
Doradca Podatkowy, Doradca
Restrukturyzacyjny
andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Maciej Tuszyński
Służymy wsparciem we wszelkich aspektach
związanych z możliwością uzyskania subwencji, w tym:
• pomożemy w ustaleniu jakie formy wsparcia finansowego są dostępne dla danego
przedsiębiorstwa i jakie warunki należy
spełnić;
• pomożemy w sporządzeniu odpowiednich wniosków i skompletowaniu dokumentacji,
• przeanalizujemy umowę i zweryfikujemy
jej postanowienia.
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Manager Działu Prawnego, Adwokat
maciej.tuszynski@russellbedford.pl

Oddział w Katowicach
Leszek Dutkiewicz
Dyrektor Oddziału w Katowicach, Prawnik,
Specjalista ds. podatków i dokumentacji cen
transferowych
leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl
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Zwolnienie z opłacania składek ZUS
Uzupełniona Tarcza Antykryzysowa objęła pomocą także przedsiębiorców,
którzy rozpoczęli działalność między 1 lutego a 1 kwietnia 2020r. Zniesiono także limit przychodu przedsiębiorcy uprawniający do zwolnienia z ZUS.
Zgodnie z art. 31zo Tarczy Antykryzysowej wprowadzono możliwość zwolnienia pewnych grup przedsiębiorców z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS.
Na wniosek płatnika składek zwalnia się z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należne za okres od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wykazanych deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek:
przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.;
•

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.;

•

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. płatnicy składek, którzy
prowadzili pozarolniczą działalność, opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (tzw.
samozatrudnieni), jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS będzie obejmowało okres maksymalnie
3 miesięcy, tj. od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Takie zapisy dają także możliwość ubiegania się o przedmiotowe zwolnienie za okres jednego lub dwóch miesięcy. Jest to rozwiązanie, które należy oceniać pozytywnie, ponieważ głównie samozatrudnieni, wobec których wprowadzony został próg przychodu osiągniętego w miesiącu, od którego ubiegają się o zwolnienie, będą mogli z niego skorzystać w kwietniu oraz maju, jeśli marcu osiągali jeszcze przychód niekwalifikujący ich zwolnienia.
Warto również wskazać, iż zwolnienie odbywać się będzie na wniosek, który płatnik składek będzie przekazywał do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
Pozostali pracodawcy, którzy złożyli w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub przez 30 dni po ich odwołaniu, wniosku o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia na raty płatności należności za okres od 1 stycznia
2020 r. będą uprawnieni do zwolnienia z opłaty prolongacyjnej.

!

Uwaga
W przyjętej przez sejm Tarczy Finansowej – Tarczy 2.0, przewidziano przewiduje rozszerzenie katalogu
przedsiębiorców mogących skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za pracowników.
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Pracodawcę, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
•

przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.;

•

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.;

•

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.
Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZNAJDZIESZ POD LINKIEM: www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_
RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6
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Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
Tarcza Antykryzysowa przewiduje szereg rozwiązań pomocowych dla pracodawców dotkniętych skutkami epidemii. Jest to m.in. możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, wprowadzenia elastycznego czasu pracy czy zwolnienie z opłacania składek ZUS.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może zostać przyznane w
dwóch wariantach w zależność od wielkości prowadzonej działalności
(liczba zatrudnionych osób, wysokość rocznego obrotu netto).

PIERWSZY WARIANT DOFINANSOWANIA
Dotyczy wszystkich pracodawców niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników i przysługuje w dwóch przypadkach uzależnionych od sytuacji i decyzji jaką podjął pracodawca:
•

objęcie pracownika przestojem ekonomicznym – możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownika maksymalnie o 50%, ale nie
niżej niż 2.600 zł brutto (wynagrodzenie minimalne) dla pełnego etatu. W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dofinasowania w maksymalnej wysokości 1.533,09 zł na które składa się 50% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o wysokość
składek na ubezpieczenia społeczne.

•

obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o 20% (nie niżej niż 0,5 etatu) wraz z obniżeniem wynagrodzenia dla pełnego etatu (nie niżej niż minimalne wynagrodzenie tj. 2.600 zł brutto). W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dofinasowania
w maksymalnej wysokości 2.452,27 zł (maksymalnie 50% obniżonego wynagrodzenia), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (2.079,43 zł) dla pełnego etatu powiększonego o wysokość składek na
ubezpieczenia społeczne.

Warunkami przyznania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników w tym wariancie są:
•

spadek obrotów gospodarczych (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym)
na skutek COVID-19:
•

co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy
poprzedniego roku (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni), lub

•

co najmniej 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni);

•

zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi, a jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe z przedstawicielami pracowników;

•

niezaleganie z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

•

brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

•

zakaz zwolnień z przyczyn ekonomicznych pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz 3 miesiące
po tym okresie.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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DRUGI WARIANT DOFINANSOWANIA
Dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców tj. tych którzy zatrudniają nie więcej niż 249 pracowników i których obrót roczny
netto nie przekracza 50 milionów euro.
Ci pracodawcy będą uprawnieni do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości uzależnionej od spadku obrotów gospodarczych według następujących progów procentowych:
•

spadek obrotów o co najmniej 30% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 50% wynagrodzenia minimalnego (1.300
zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne;

•

spadek obrotów o co najmniej 50% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 70% wynagrodzenia minimalnego (1.820
zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne;

•

spadek obrotów o co najmniej 80% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 90% wynagrodzenia minimalnego (2.340
zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkami przyznania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników w tym wariancie są:
•

spadek obrotów gospodarczych na skutek COVID-19 rozumiany jako się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone 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
o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego;

•

niezaleganie z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

•

brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;

•

utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania.

!

Uwaga
Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy wyznaczyły terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (dofinansowanie od starosty), ma to istotne znaczenie ponieważ dofinansowanie
udzielane jest do wyczerpania środków finansowych więc może tutaj decydować kolejność zgłoszeń.
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Dla przykładu link do PUP w Krakowie (nabór ruszył 14 kwietnia): https://www.uppk.pl/1,formy-aktywizacji/57,aktualne/aktualnosci/19731680,otwarcie-naboru-wnioskow-o-udzlelenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-art-15-zzboraz PUP w Warszawie (nabór od 29 kwietnia): https://warszawa.praca.gov.pl/-/12111190-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
W przypadku obydwu wariantów, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będą dostępne przez maksymalnie 3 miesiące
i obejmować będą również pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Rada
Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres świadczenia
postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Zaznaczyć należy również, że pracodawca nie może skorzystać z obu wariantów dofinansowania w stosunku do tego samego pracownika. Należy zatem rozważyć, który wariant w danej sytuacji okaże się korzystniejszy.

?

Jak możemy pomóc

Kontakt z nami

Służymy wsparciem we wszelkich aspektach
związanych z możliwością uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, w
tym:

Oddział w Warszawie

•

pomożemy w ustaleniu jaka forma dofinansowania będzie najkorzystniejsza w
Państwa przedsiębiorstwie;

ernest.bucior@russellbedford.pl

•

pomożemy w sporządzeniu odpowiednich wniosków i skompletowaniu dokumentacji,

Associate w Dziale Prawnym, Radca Prawny

•

przeanalizujemy sytuację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania,

•

oferujemy wsparcie w ewentualnych negocjacjach ze związkami zawodowymi i
przygotowaniu porozumienia.

Ernest Bucior
Associate w Dziale Prawnym, Radca Prawny

Anna Sulima
anna.sulima@russellbedford.pl

Oddział w Katowicach
Monika Pindziak-Dutkiewicz
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny
monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl
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Skrócenie czasu pracy, postojowe
U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega 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., dopuszczalne jest:
•

skrócenia obowiązkowych okresów odpoczynku pracowników: dobowego do minimum 8 godzin oraz tygodniowego do minimum 32 godzin, z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni;

•

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.
Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub
dniami wolnymi od pracy;

•

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.

!

Uwaga
W ramach rozszerzenia Tarczy Antykryzysowej przewidziano zamiast jednokrotnej wypłaty postojowego
– możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, w chwili obecnej nie więcej niż trzykrotnie.

Warunkami wprowadzenia powyższych systemów czasu pracy jest spadek obrotów gospodarczych na skutek COVID-19 rozumiany
jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o:
•

co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy poprzedniego roku (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni), lub;

•

co najmniej 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (za miesiąc
uważa się także 30 kolejnych dni).

?

Jak możemy pomóc
Służymy wsparciem we wszelkich aspektach
związanych z zatrudnieniem, w tym:
•

pomożemy w ustaleniu czy możliwe jest
wprowadzenie w Państwa przedsiębiorstwie okresów odpoczynku pracowników,
czy zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,

•

pomożemy w przygotowaniu dokumentacji

•

oferujemy wsparcie w ewentualnych negocjacjach ze związkami zawodowymi i
przygotowaniu porozumienia.
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Oddział w Katowicach
Monika Pindziak-Dutkiewicz
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
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Przełożenie i wydłużenie terminów związanych
z zatrudnieniem
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
W przypadku pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.) będzie on mógł zawrzeć
umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., natomiast umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

BADANIA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art.12a Tarczy Antykryzysowej, z dniem wprowadzenia stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostało
zawieszone wykonywanie obowiązków związanych z badaniami okresowymi wynikającymi z kodeksu pracy.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu
epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je
w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
Tarcza Antykryzysowa przewiduje również przepisy przejściowe, na podstawie których pozostają w mocy orzeczenia lekarskie
wydane na podstawie zawieszanych przepisów, stanowiąc, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich do których zobowiązani są kierowcy wykonujący przewóz drogowy, ważność skończyła się po dniu 7 marca w 2020 r, w przypadku
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od
dnia zniesienia danego stanu.

LEGALIZACJA POBYTU ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
Tarcza Antykryzysowa wprowadza ułatwienia dotyczące legalizacji pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na
terytorium RP w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłożenie okresu pobytu oraz okresu ważności wizy do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub
epidemii.

BADANIA WSTĘPNE I KONTROLNE
Tarcza

Antykryzysowa

nie

obejmuje

zawieszenia

stosowania

przepisów

dotyczących

przeprowadze-

nia badań wstępnych i kontrolnych jednak dopuszcza możliwość ich wykonania w innym trybie. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Orzeczenie

lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
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Kontrakty, umowy – siła wyższa i nadzwyczajna
zmiana stosunków
Poza nielicznymi wyjątkami dotyczącymi przede wszystkim prawa pracy,
prawa zamówień publicznych, czy umów najmu, Tarcza antykryzysowa nie
wprowadza zmian od zasad ogólnych dotyczących kontraktów, wobec
tego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wpływu na daną umowę,
należy przede wszystkim dokładnie zweryfikować postanowienia konkretnej umowny i zaistniałe okoliczności faktyczne związane z daną sprawą,
w szczególności pod kątem tzw. siły wyższej, bądź nadzwyczajnej zmiany
stosunków.

SIŁA WYŻSZA (vis maior)
Na gruncie kodeksu cywilnego pojęcie siły wyższej nie doczekało się jeszcze definicji legalnej. W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. W nauce, zdarzenia związane z siłą wyższą,
grupuje się w trzech kategoriach: katastrofalne działanie przyrody (np. tsunami, huragany), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych) i niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np.: zamieszki, zamachy terrorystyczne).
Często w takich umowach przedsiębiorca, aby jak najszerzej zabezpieczyć swój interes, zamieszcza katalog otwarty wymieniający
zdarzenia, które traktowane są na równi z siłą wyższą (łac. vis maior).
Biorąc pod uwagę wprowadzone przez rząd ograniczenia i obostrzenia, które realnie wpływają na wiele branż, aktualna sytuacja związana z COVID – 19 może zostać zakwalifikowana jako siła wyższa.
W przypadku kiedy chcemy odnieść się do wyjątku od generalnego obowiązku wykonania umowy - jakim jest siła wyższa, trzeba
pamiętać, że odpowiedzialność kontraktowa jest oparta na zasadzie domniemania winy. Oznacza to, że ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem siły wyższej, spoczywa na stronie, która swojego zobowiązania nie
wykonuje. Pomiędzy niewykonaniem umowy bądź nienależytym wykonaniem umowy a stanem siły wyższej musi istnieć związek
przyczynowo-skutkowy. Nie w każdym bowiem przypadku zajście zdarzenia, takiego jak epidemia koronawirusa wpłynie obiektywnie
na niemożność wykonania bądź należytego wykonania umowy

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW (klauzula Rebus sic stantibus)
Warto również wspomnieć w kontekście wpływu koronawirusa na prowadzoną działalność o klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus) przewidzianej w 357(1) § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi:

§ 1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy,
sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może
w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
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Skorzystanie z powyższego przepisu oznacza ingerencję Sądu w nawiązaną umowę z możliwością jej zmiany, czy nawet rozwiązania.
Powyższe oznacza, że możliwe jest na drodze sądowej zażądanie od Sądu ingerencji w zawartą umowę poprzez wytoczenie powództwa o ukształtowanie umowy poprzez:
1)    albo zmianę umowy np. przez obniżenie ceny, zmianę terminu zapłaty, rozłożenie należnej kwoty na raty,
2)    albo rozwiązanie umowy, co będzie wiązało się ze zwrotem świadczeń.
Należy pamiętać, że żądanie zastosowania przepisu art. 357(1) § 1 kodeksu cywilnego musi zostać zgłoszone albo w pozwie albo
w pozwie wzajemnym, nie może być to zwykły zarzut procesowy. Można jednak uprzednio, t.j. przed rozpoczęciem procesu skierować do drugiej strony umowy pismo z wnioskiem o zmianę umowy bądź jej rozwiązanie z powołaniem się na przepis art. 357(1) § 1
kodeksu cywilnego, a następnie przedstawić takie pismo przed Sądem w toku postępowania.

UMOWY NAJMU A KORONAWIRUS
Co prawda, z dniem 14 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został ogłoszony stan epidemii, który można uznać za siłę
wyższą, jednakże w przypadku, w którym w zawartej umowie nie ma wzmianki o możliwości jej wypowiedzenia wobec wystąpienia
siły wyższej, to obowiązują przepisy dotychczasowe regulujące najem. Oznacza to, że w dalszym ciągu obie strony, wynajmujący
i najemca będą miały prawo egzekwować wykonanie umowy najmu bez zmian, bez względu na aktualną sytuację panującą w kraju.
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Na gruncie kodeksu cywilnego pojęcie siły wyższej nie doczekało się jeszcze definicji legalnej. W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. W nauce, zdarzenia związane z siłą wyższą,
grupuje się w trzech kategoriach: katastrofalne działanie przyrody (np. tsunami, huragany), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych) i niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np.: zamieszki, zamachy terrorystyczne).
Często w takich umowach przedsiębiorca, aby jak najszerzej zabezpieczyć swój interes, zamieszcza katalog otwarty wymieniający
zdarzenia, które traktowane są na równi z siłą wyższą (łac. vis maior).
Biorąc pod uwagę wprowadzone przez rząd ograniczenia i obostrzenia, które realnie wpływają na wiele branż, aktualna sytuacja związana z COVID – 19 może zostać zakwalifikowana jako siła wyższa.
W przypadku kiedy chcemy odnieść się do wyjątku od generalnego obowiązku wykonania umowy - jakim jest siła wyższa, trzeba
pamiętać, że odpowiedzialność kontraktowa jest oparta na zasadzie domniemania winy. Oznacza to, że ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem siły wyższej, spoczywa na stronie, która swojego zobowiązania nie
wykonuje. Pomiędzy niewykonaniem umowy bądź nienależytym wykonaniem umowy a stanem siły wyższej musi istnieć związek
przyczynowo-skutkowy. Nie w każdym bowiem przypadku zajście zdarzenia, takiego jak epidemia koronawirusa wpłynie obiektywnie
na niemożność wykonania bądź należytego wykonania umowy
Umowę najmu można zawrzeć na czas nieokreślony lub na czas określony. Umowa zawarta na czas nieokreślony to taka, która
w swojej treści nie zawiera czasu jej trwania i jednocześnie nie wynika on z okoliczności. W przypadku umowy na czas nieokreślony sytuacja zdaje się być oczywista, wypowiedzenie takiej umowy następuje zgodnie z terminami umownymi bądź w braku takich zapisów,
zgodnie z terminami ustawowymi wypowiedzenia określonymi w art. 673§2 ustawy kodeks cywilny. Terminy te zależne są jednak od
terminów, w których płatny jest czynsz. Niniejsze oznacza, że przy płatnościach czynszu miesięcznie, najem można wypowiedzieć na
miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku czynszu płatnego w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem
można wypowiedzieć na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego. Jeśli jednak odstępy czasu są krótsze można
umowę wypowiedzieć na trzy dni naprzód, gdy najem jest dzienny, na jeden dzień naprzód.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. Umowę zawartą na czas określony
można wypowiedzieć tylko w zgodzie z zapisami w niej zawartymi i terminami w niej przewidzianymi. Umowa, która określa czas, na
jaki została zawarta ma stanowić trwałość stosunku najmu, a w konsekwencji pewną ochronę praw obu stron tej umowy.
Sytuacja nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać, inaczej wygląda możliwość wypowiedzenia umowy z perspektywy najemcy, a inaczej z perspektywy wynajmującego.
Zgodnie jednak z nowymi przepisami zwartymi w Tarczy Antykryzysowej, ingerującymi dość mocno w umowy najmu, wynajmujący nie
mogą wypowiedzieć umów najmu, a także wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.
WYPOWIEDZENIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM Z PERSPEKTYWY WYNAJMUJĄCEGO
Niemniej, wprowadzony zakaz nie dotyczy sytuacji, w których to właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym jedynie w przypadkach określonych w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Do niniejszych enumeratywnie wymienionych
powodów należą między innymi sytuacje, w których najemca:
•

używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;

•

wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Należy pamiętać, że zapisy zawarte w umowie nie mogą być sprzeczne z ustawą, ponieważ powoduje to ich nieważność. Ponadto
przepis nie przewiduje sytuacji związanej ze stanem zagrożenia, jak epidemia.
Niemniej istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym, co dotyczy obu rodzajów umów. Tryb natychmiastowy umożliwia stronom wypowiedzenie umowy, bez zachowania terminów wypowiedzenia. Taki rodzaj wypowiedzenia stanowi
szczególny tryb i stosować go można tylko w określonych przypadkach.
WYPOWIEDZENIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM Z PERSPEKTYWY NAJEMCY
Najemca ma natomiast prawo wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym w przypadku, w którym:
•

wynajmowany przez niego lokal posiada wady, które uniemożliwiają korzystanie z niego;

•

korzystanie z lokalu zagraża zdrowiu najemcy lub jego domowników, a także zatrudnionych przez niego osób.

Możliwość zastosowania przez najemcę wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z uwagi na stan zagrożenia epidemią nie jest do
końca właściwym krokiem, nie wynika on, bowiem z ustawy.

UMOWA NAJMU W OBIEKTACH HANDLOWYCH
Nowe przepisy zawarte w Tarczy Antykryzysowej zawierają także postanowienia dotyczące najmu lokali w przypadku obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
zgodnie z właściwymi przepisami:
•

wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania
do używania powierzchni handlowej (umowy);

•

uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą
ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o
sześć miesięcy. Niniejsza oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1
przestają wiązać z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

22

www.russellbedford.pl

Taking you further

Najemcy lokali w galeriach handlowych powyżej 2000 m2:
ZYSKAJĄ

ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ

zwolnienie z obowiązku zapłaty czynszu najmu oraz opłat

w terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia

eksploatacyjnych w pełnej wysokości przez cały okres objęty

działalności, złożyć wynajmującemu wiążącą ofertę przedłu-

zakazem prowadzenia działalności,

żenia obowiązywania umowy – zgodnie z dotychczasowymi
warunkami. Przedłużenie następuje na okres sześć miesięcy.

Z uwagi na dobrowolność w wyborze, najemca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z uwzględnieniem powyższej konsekwencji
w postaci konieczności przedłużenia umowy bądź wciąż płacić czynsz, ale bez przedłużania umowy. Wybór będzie należał do każdego
najemcy indywidualnie.
Najemcy nie mają obowiązku płacić, a w tym samym czasie wynajmujący nie mają obowiązku zapewnić najemcom lokali.
Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia nie mają możliwości skorzystać najemcy, którzy mogą nadal prowadzić działalność w obiektach handlowych o powierzchni poniżej 2000 m2, czy najemcy w innych obiektach.
POWOŁANIE SIĘ NA NADZWYCZAJNĄ ZMIANĘ STOSUNKÓW - KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS (ART. 357(1) PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO)
Światełkiem w tunelu zdaje się być możliwość wystosowania do sądu przez jedną ze stron umowy, żądania na podstawie art. 3571
kodeksu cywilnego czyli powództwa o ustalenie przez Sąd stosunku umownego. Powyższe będzie wiązało się ze zbadaniem zawartej
przez strony umowy najmu i orzeczenie o jej ewentualnej zmianie bądź rozwiązaniu.

?

Jak możemy pomóc
Służymy wsparciem w zakresie całościowej
analizy sprawy związanej z zawartą przez Państwa umową czy kontraktem:
•

•

•

ustalimy okoliczności towarzyszące zawarciu umowy i jej wykonywaniu przez każdą
ze stron,
dokonamy analizy możliwości zastosowania instytucji siły wyższej (vis maior) albo
nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus
sic stantibus)

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
Aleksandra Księżyk
Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie, Radca
Prawny

aleksandra.ksiezyk@russellbedford.pl

Nikol Małaszewska- Dąbrowska
Senior Associate w Dziale Prawnym w
Warszawie, Aplikant Adwokacki

pomożemy w przygotowaniu wszelkich
pism, w tym wezwań do zapłaty, odpowiedzi na takie wezwania, pism z informacją o
powołaniu się na szczególne okoliczności,

anna.sulima@russellbedford.pl

•

oferujemy wsparcie w ewentualnych negocjacjach i podczas mediacji,

Monika Pindziak-Dutkiewicz

•

w razie potrzeby będziemy reprezentować
Państwa w toku postępowania sądowego
i poprowadzimy sprawę.

Grupa Russell Bedford w Polsce

Oddział w Katowicach
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny
monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl
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Postępowania sądowe i administracyjne
Nowe regulacje Tarczy Antykryzysowej wprowadzają nie tylko istotne
zmiany dla przedsiębiorców w zakresie możliwości finansowania, prawa pracy, obowiązków sprawozdawczych, ale także wprowadzają istotne zmiany
w postępowaniach sądowych. Do najistotniejszych należy zawieszenie biegu terminów przewidzianych przez przepisy procesowe.

TERMINY PROCESOWE I SĄDOWE NIE ROZPOCZYNAJĄ BIEGU,
A ROZPOCZĘTE ULEGAJĄ ZAWIESZENIU
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu, wszelkie terminy
procesowe i sądowe. Powyższe także dotyczy postępowań administracyjnych, poza nielicznymi wyjątkami.

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW PRZEWIDZIANYCH
PRZEZ PRAWO ADMINISTRACYJNE
Precyzując powyższe informacje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się lub zostaje zawieszony na ten okres bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego
terminów:
•

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.  
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Tarcza Finansowa - Tarcza 2.0, która nie weszła jeszcze w życie zakłada dodatkowo:
•

przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed
31 grudnia 2019 r.

•

przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed
31 grudnia 2019 r.

BRAK ROZPRAW
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw, ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem
spraw pilnych lub takich, którym taki status nadano. Zasadniczo za sprawy pilne zostały uznane sprawy karne dotyczące pozbawienia
lub ograniczenia wolności, przy czym czynności dokonane są skuteczne.

TERMINY PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI CZYNU, BRAK EKSMISJI
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie biegną terminy przedawnienia karalności czynu, wykonania kary
w sprawach przestępstw i wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym nie wykonuje się też tytułów wykonawczych
nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Dodatkowo należy wskazać, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz.U. z2020r. poz.30 i413) stosuje się, aż do prawomocnego zakończenia postępowania, przepisy tej ustawy
w brzmieniu dotychczasowym, to samo dotyczy kodeksu karnego wykonawczego.
Tarcza Antykryzysowa w zakresie spraw sądowych wprowadza dość liczne usprawnienia dla przedsiębiorców, jednocześnie zabezpieczając interesy stron już toczącego się procesu, jednakże samo zawieszenie terminów procesowych bez zawieszenia terminów
materialnych może okazać się niewystarczające, aby ochronić interesy przedsiębiorców.
Dlatego istotne jest, aby przedsiębiorcy pamiętali o zabezpieczeniu swoich interesów na gruncie prawa cywilnego materialnego – Tarcza Antykryzysowa nie wstrzymuje biegu terminów przedawnienia – wstrzymuje tylko terminy procesowe już
toczących się postępowań. Należy pamiętać, że termin przedawnienia w przypadku świadczeń okresowych i związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej to co do zasady 3 lata, ale roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie
działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat 2 (art. 554 k.c.) Z kolei jeżeli
zaistnieje konieczność powołania się na błąd swojego oświadczenia woli – jest to tylko 1 rok od dnia wykrycia błędu. Zatem
pomimo zawieszenia terminów procesowych, w celu zachowania terminów prawa materialnego i nie dopuszczenia do przedawnienia roszczeń od kontrahenta należy:
1.   wystąpić do sadu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i/lub;
2.   wystąpić do sądu z pozwem.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Należy wskazać również na to, że w ramach uzupełnionej Tarczy Antykryzysowej, zawarto postanowienia, zgodnie z który-

Kontakt z nami

mi, jeżeli osoba fizyczna lub firma przeznaczy środki finansowe
na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji
w ramach:

Oddział w Warszawie
Aleksandra Księżyk

•

postępowania cywilnego,

•

czynności komorników sądowych,

Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie, Radca
Prawny

•

administracyjnych organów egzekucyjnych,

aleksandra.ksiezyk@russellbedford.pl

- chyba, że egzekwowana wierzytelność powstała w związku
z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy wsparcia.

Sylwia Jaszczuk
Manager Działu Prawnego w Warszawie,
Adwokat
sylwia.jaszczuk@russellbedford.pl

?

Jak możemy pomóc
Służymy wsparciem w zakresie całościowej
analizy sprawy:

Rafał Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Podatkowego,
Doradca Podatkowy, Doradca
Restrukturyzacyjny, Prawnik
rafal.dabrowski@russellbedford.pl

•

możemy reprezentować Państwa przed
sądem jako profesjonalni pełnomocnicy
w już toczących się postępowaniach,

•

możemy przeanalizować Państwa dokumenty i sytuację pod kątem strategii procesowej,

Oddział w Katowicach

•

możemy w Państwa imieniu wystąpić do
Sądu z wnioskiem o zawezwanie Państwa
kontrahenta do zawarcia próby ugodowej,

Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny

•

możemy wystąpić z pozwem do Sądu,

•

możemy bronić Państwa interesów przed
Sądem jako pozwanego,

Wioletta Kajda

•

możemy pomóc w toku postępowania egzekucyjnego, aby Państwa środki nie zostały wyegzekwowane, zwłaszcza w sytuacji gdy są konieczne na przeciwdziałanie
negatywnym skutkom wirusa.

wioletta.kajda@russellbedford.pl
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Prawo spółek
ZDALNE POSIEDZENIA ORGANÓW SPÓŁEK
W prawie spółek wprowadzono między innymi podstawę do:
•

odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej przy pomocy środków bezpośredniego komunikowania się na odległość;

•

możliwość podejmowania uchwał zarządu i rady nadzorczej w trybie pisemnym, zdalnie, albo na piśmie za pośrednictwem innego członka, chyba że statut lub umowa spółki wyłączają taką możliwość;

•

odbywania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
chyba że umowa spółki lub statut spółki wyłączają taką możliwość.

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie pisemnym lub za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.
Powyższe nie stanowi novum w praktyce funkcjonowania tych spółek, niemniej jednak wprowadza jednoznaczną podstawę
prawną, która wyeliminuje wątpliwości organów działających w ten sposób do tej pory. Jednocześnie uchylono przepisy,
które nie pozwalały w trybie pisemnym lub zdalnym dokonywać wyborów przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
rady nadzorczej, powoływać członków zarządu ani powoływać, lub zawieszać tych osób, co powinno zdecydowanie ułatwić dokonywanie tych czynności. Niezmienna natomiast pozostaje forma pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
wspólników, a zatem poza publicznymi spółkami akcyjnymi pełnomocnictwo takie powinno być zawarte w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Jedynym odstępstwem od tej reguły wydaje się forma elektroniczna z elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, niemniej jednak w praktyce może okazać się to dość problematyczne.

Odnosząc się do organów spółdzielni należy dodać, iż zgodnie z brzmieniem art. 90 Tarczy Antykryzysowej, jeżeli ustawowy
termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania
tego stanu.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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BRAK DZIAŁANIA NA SZKODĘ SPÓŁKI
Bardzo istotną zmianą przede wszystkim dla członków zarządu, którzy z pewnością zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji jest
regulacja dotycząca działania na szkodę spółki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego. Bowiem wedle obecnie obowiązującego stanu prawnego nie popełnia przestępstwa niegospodarności, ani nie działa na szkodę spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, czy likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi należności powstałych w związku z niewykonywaniem, lub
nienależytym wykonaniem umowy o zamówienie publiczne, albo zmienia taką umowę dotycząca zamówienia publicznego na skutek
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.
Tarcza Antykryzysowa zmieniła także ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) oraz ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, z późn.
zm.) w zakresie również umożliwiającym odbycie zgromadzenia uczestników, zgromadzenia obligatariuszy przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, chyba, że takie wyłączenie zostało przewidziane w statucie lub odpowiednio warunkach emisji obligacji.

?

Jak możemy pomóc
Pomożemy w opracowaniu strategii wykorzystania narzędzi zawartych w Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej - Tarcza 2.0 oraz
wesprzemy merytorycznie w procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi w nich zawartych, w tym możemy:
•

•

przeanalizować Państwa umowy, statuty
i inne dokumenty pod kątem możliwości
wprowadzenia zdalnego funkcjonowania
spółki i jej organów oraz prowadzenia bieżących spraw spółki,
wesprzemy Państwa we wszystkich sprawach korporacyjnych i pomożemy w realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Aleksandra Księżyk
Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie, Radca
Prawny

aleksandra.ksiezyk@russellbedford.pl

Oddział w Katowicach
Monika Pindziak-Dutkiewicz
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny

monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl
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Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Zgodnie z ustawą zwalczającą skutki COVID-19 dokonano zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie obowiązków informacyjnych wobec Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

!

Uwaga
Wydłużono termin do złożenia zawiadomienia o rzeczywistych beneficjentach do dnia 13 lipca 2020 r.
(pierwotnie było to do 13 kwietnia).

Zmiana ta dotyczy wyłącznie podmiotów wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 13 października 2019 r.
Pozostałe podmioty są zobowiązane do dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;

Kontakt z nami

3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumie-

Oddział w Warszawie

niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-

Anna Sulima

kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-

Associate w Dziale Prawnym, Radca Prawny

wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.

anna.sulima@russellbedford.pl

z 2018 r. poz. 512 i 685).
W zgłoszeniu należy podać dane zgłaszającej spółki oraz dane

Mikołaj Stanisławski

wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. W przy-

Senior Associate w Dziale Podatkowym
w Warszawie, Adwokat

padku niedopełnienia obowiązku informacyjnego istnieje moż-

mikolaj.stanislawski@russellbedford.pl

identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub

liwość wymierzenia kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł.

Oddział w Katowicach

?

Jak możemy pomóc
Pomożemy w dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych i rejestrowych, w tym możemy:
•

wesprzeć Państwa w dokonaniu zgłoszenia do CRBR on-line,

•

pomóc w dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych.

Grupa Russell Bedford w Polsce

Monika Pindziak-Dutkiewicz
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny
monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl

Wioletta Kajda
Associate w Dziale Prawnym w Katowicach,
Aplikant Adwokacki
wioletta.kajda@russellbedford.pl
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Prawo farmaceutyczne i medyczne
Podmioty z sektora farmaceutycznego i medycznego w pierwszej kolejności
powinny zwrócić uwagę na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych” (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07), która współtworzy tzw. Tarczę Antykryzysową. Wprowadza ona, bowiem wiele nowych regulacji dotyczących podmiotów działających w tym właśnie sektorze.
W powyższej ustawie utrzymano w mocy wykazy produktów refundowanych oraz decyzji o objęciu refundacją niezakończonych postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o refundacji. Określono, iż obwieszczenia o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od dnia 1 marca
2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. Gdzie okres obowiązywania decyzji administracyjnych kończących się
przed dniem 1 lipca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. Także decyzje administracyjne, których termin wejścia
w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r.
W łańcuchu dystrybucji wprowadzono zmiany, gdzie w przypadku zagrożenia braku dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na podmioty,
które mają obowiązek przekazywania informacji do systemu, wprowadzania wszystkich znajdujących się w obrocie produktów leczniczych.
Podkreślić należy, iż podmioty, które dotychczas nie były podłączone do systemu informacyjnego, obowiązane są do podłączenia się do niego i rozpoczęcia przekazywania informacji w ciągu 24 godzin od momentu nałożenia tego obowiązku. Wraz
z wysłaniem pierwszej informacji podmiot raportuje jednocześnie indywidualny bilans otwarcia, zwany „IBO”. Bilans ten
stanowi informację o stanach magazynowych produktów podlegających raportowaniu do systemu w dniu, w którym wysłano
pierwszy raport. Według nowych regulacji hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wyłącznie do innych hurtowni
farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów. Ustawa podkreśla, iż producenci lub importerzy wyrobów
medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów lub
środków określonych w wykazie, wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych. Wykaz tych środków ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zdrowia. Ustawa przewiduje także sankcję za naruszenie tych obowiązków lub obowiązujących warunków. Z ustawy dowiadujemy się, iż podmioty, które nie dostosują się do tych wytycznych podlegać będą karze
pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 5 000 000 zł.
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Minister właściwy do spraw zdrowia może także, w drodze obwieszczenia, ograniczyć ilość tych produktów na jednego pacjenta.
Ustawą wprowadza się także ustalenia odnośnie maksymalnych cen i marż dla produktów i wyrobów, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Warunki w tym zakresie w drodze obwieszczenia, ustalić może minister
właściwy do spraw zdrowia. Regulacje te dotyczyć mają produktów, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w sytuacji zagrożenia braku ich dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z COVID-19, z wyjątkiem tych produktów, wyrobów lub środków, których cena została ustalona w decyzji administracyjnej.
W tym przypadku karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje ceny wyższe niż ustalone. Sankcją jest kara pieniężna w wysokości
od 5 000 zł do 5 000 000 zł.

?

Jak możemy pomóc

Kontakt z nami

Wesprzemy Państwa we wszystkich sprawach
związanych z produktami leczniczymi, suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi,
w tym w szczególności:

Oddział w Warszawie

•

przygotowanie umów dystrybucyjnych
i marketingowych

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

•

uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń na
wytwarzanie i wprowadzenie produktów
do obrotu,

Rafał Dąbrowski

•

•

wsparcie procesów fuzji i przejęć pomiędzy podmiotami działającymi na rynku farmaceutycznym i spożywczym,

dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

Dyrektor Działu Podatkowego w Warszawie,
Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny,
Prawnik

rafal.dabrowski@russellbedford.pl

wsparcie merytoryczne i reprezentację
w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem
Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami
farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Transport
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. z 06.11.2019r. Dz.U. z 2019r. poz. 2140) wykonywanie
przewozów regularnych (czyli publicznych przewozów osób i ich bagażu
w określonych odstępach czasu i określonymi trasami) oraz przewozów
regularnych specjalnych (czyli niepublicznych przewozów regularnych
określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób) wymaga zezwolenia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy marszałka województwa. W zezwoleniu takim określa się m.in. warunki wykonywania przewozów. Za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem obowiązków
lub warunków zezwolenia grozi kara pieniężna.
Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej, warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa wart.18ust.1 ustawy z dnia
6września 2001r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku:
•

konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które będą miały pierwszeństwo i wówczas
środki transportu mogą zostać wykorzystane na takie czynności,

•

braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19.

W takich przypadkach nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu nie będzie stanowić podstawy do zmiany, cofnięcia
zezwolenia, odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych.
Warto również podkreślić, że w stanie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawieszeniu ulegają przepisy art. 39j i art.
39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, a także przepisy art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym,
co oznacza, że zawieszone zostały przepisy dotyczące badań lekarskich i psychologicznych kierowców. W konsekwencji przyjąć
należy, że wszystkie dotychczasowe badania pozostają ważne i nie biegną terminy wskazane w ww. przepisach.
W zakresie świadczenia usług transportowych na podstawie umów o zamówienie publiczne, firma transportowa powinna poinformować o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonywanie umowy w zakresie usług transportowych
objętych zamówieniem.

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ I DOKUMENTÓW
W ramach uzupełnienia Tarczy Antykryzysowej – Tarczy 2.0, postanowiono, że
1) jeżeli w trakcie stanu epidemicznego lub epidemii ogłoszonego w Polsce upłynął termin ważności:
•

prawa jazdy,

•

uprawnienia do kierowania pojazdami,

•

szkolenia okresowego,

•

badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
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– to w okresie 30 dni od dnia odwołania takiego stanu możliwe jest dopełnienie formalności, a w tym czasie uprawnienia są ważne;
2) jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych pojazdów upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, to w okresie 14 dni od odwołania takiego stanu możliwe jest dopełnienie formalności, a w tym czasie pozwolenia
zachowują ważność.

LICENCJE DLA POŚREDNIKÓW
Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed 1 stycznia 2020 r. miały obowiązek uzyskać odpowiednią licencję nie
później niż w terminie 3 miesięcy od tej daty. Powyższy termin przedłużono ten termin do 9 miesięcy.
Jednocześnie do 30 września 2020 r. zwolniono taksówkarzy z obowiązku odbierania zleceń wyłącznie od pośredników posiadających licencję.
Z kolei zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, a także przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19. W takich przypadkach nie ponoszą oni w szczególności odpowiedzialności za brak możliwości przewozu. Nie oznacza
to, że przewoźnik nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu (lub zastosowania alternatywnego rozwiązania – elastyczna zmiana
rezerwacji), ale że jego odpowiedzialność nie będzie pokrywała np. odszkodowania za odwołany lot (którego wysokość sięga 600 euro
w przypadku lotów długodystansowych) lub wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych.

SZCZEGÓLNE WSPARCIE DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ
W zakresie firm transportowych, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym, pierwotne rozwiązania Tarczy Antykryzysowej były niewystarczające. Koszty leasingów floty transportowej są na tyle wysokie, że zaproponowane rozwiązania nie spełniały oczekiwań branży,
która wskazuje, iż jej straty spowodowane wpływem COVID-19 to nawet 80%. Warto w chwili obecnej zastanowić się nad możliwością uzyskania dotacji dla swojej firmy. Szczegółowe informacje w tym zakresie podajemy w drugiej części niniejszego Poradnika.
Istotne jest także, że w ramach rozszerzonej Tarczy Antykryzysowej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma skierować kapitał właśnie do firm transportowych poprzez udzielenie pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm
z możliwości 15-miesięcznego okresu karencji w spłacie takiej pożyczki.

?

Jak możemy pomóc
Pomożemy w opracowaniu strategii wykorzystania narzędzi zawartych w Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej - Tarcza 2.0 oraz
wesprzemy merytorycznie w procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi w nich zawartych, w tym możemy:
•

przeanalizować Państwa sytuację i pomóc
w doborze najlepszych rozwiązań,

•

wesprzemy Państwa we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem
Państwa biznesu..

Grupa Russell Bedford w Polsce

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
Aleksandra Księżyk
Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie, Radca
Prawny

aleksandra.ksiezyk@russellbedford.pl
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Zamówienia publiczne
Tarcza Antykryzysowa przewiduje, że strony umów o zamówienia publiczne
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), mogą dokonać określonych zmian w ich treści. Będzie to miało miejsce, jeśli wystąpienie COVID-19 wpływa lub może wpłynąć na należyte wykonanie zawartych umów. Co istotne, zmian w umowach
mogą domagać się obie strony, a nie tylko zamawiający. Przepisy wskazują
bowiem, że wykonawcy i podwykonawcy, 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, po uzgodnieniu zmiany tej umowy, mogą
zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, a także zmienić sposób wykonywania umowy lub
zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
Warunkiem jest jednak aby wykonawca i podwykonawca uzgadniając odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, zrobili to w sposób
zapewniający wykonanie tej umowy przez podwykonawcę na warunkach nie mniej korzystnych niż uprzednio ustalone z zamawiającym.
Strony mogą zmienić zawarte umowy w trybie zamówień publicznych w szczególności poprzez:
•

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.

Nowowprowadzone przepisy przewidują też pewne dobre praktyki w celu
wzajemnego informowania kontrahentów o zmieniającej się sytuacji biznesowej, tj. nakazują partnerom – stronom umowy o zamówienia publiczne, aby
niezwłocznie wzajemnie się informowały o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie łączącej ich umowy - o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
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Dopełniając obwiązku wzajemnego informowania należy przesłać kontrahentowi oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć zaistniałej sytuacji. W szczególności może to dotyczyć: nieobecności pracowników, decyzji wydanych przez organy państwowe w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, czy trudności w dostępie do sprzętu lub materiałów.
Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia przez zamawiającego od dochodzenia kar umownych lub odszkodowań z tytułu
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy spowodowane wystąpieniem COVID-19. Zmiana umowy, nie ustalenie lub
nie dochodzie od strony należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Działania takie nie będą również stanowiły przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1-4 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy nie będą z tego tytułu
odpowiadali przed spółką za wyrządzoną jej szkodę, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych.
Pomimo braku jednoznacznych regulacji w tym zakresie, wykładnia celowościowa nowych przepisów powinna prowadzić do wniosku, że mają one zastosowanie również do projektów umów, które nie zostały jeszcze zawarte, a co do których złożono oferty.

?

Jak możemy pomóc
Służymy wsparciem w zakresie całościowej
analizy sprawy związanej z zawartą przez Państwa umową czy kontraktem:
•

•

•

•

ustalimy okoliczności towarzyszące zawarciu umowy i jej wykonywaniu przez każdą
ze stron,
dokonamy analizy konieczności poinformowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonywanie umowy,
pomożemy w działaniach mających na
celu zmianę umowy, w tym możemy przygotować propozycję aneksu i zmian do takiej umowy,
pomożemy w rozmowach z zamawiającym.

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Hanna Żołnierkiewicz
Senior Associate w Dziale Prawnym w Warszawie,
Adwokat

hanna.zolnierkiewicz@russellbedford.pl

Oddział w Katowicach
Monika Pindziak-Dutkiewicz
Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny
monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl
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Tarcza antykryzysowa dla odnawialnych źródeł
energii (oze)
Z uwagi na paraliż gospodarki większości państw dotkniętych pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, polscy wytwórcy
z sektora zielonej energii zaapelowali o wprowadzenie przez rząd rozwiązań pomocowych również dla nich w obawie o znaczne opóźnienia w realizacjach swoich inwestycji i w konsekwencji nieterminowe odbiory energii.
Problem ten dotyczy przedsiębiorstw związanych zarówno z branżą wiatrową jak i fotowoltaiczną.

POLSKI SEKTOR OZE ZALEŻNY OD AZJI
Z uwagi na ogromne trudności w dostawach z Azji, a także zamknięcie fabryk produkujących panele słoneczne, części do turbin
wiatrowych, ale także komponenty, polscy przedsiębiorcy zostali zmuszeni wstrzymać swoje inwestycje. Nie jest zaskoczeniem,
że to właśnie Chiny dominują w tych dostawach, a znacznie ograniczona dotychczas działalność gospodarcza tego kraju potrzebuje
czasu, aby sprostać narastającym potrzebom państw zewnętrznych. W konsekwencji dostawy do Europy w tym do Polski są znacznie
opóźnione, co odczuwalne jest dla wszystkich branż, których działalność uzależniona jest w jakimś stopniu od części i podzespołów
importowanych z Chin, w tym również dla branży odnawialnych źródeł energii.
Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii, zwrócił się do rządów, by w planach związanych z odparciem skutków pandemii występujących w gospodarce, znalazły się także rozwiązania dla dalszego rozwoju czystych technologii wytwarzania energii.
W konsekwencji sygnalizowanych przez inwestorów OZE zapowiedzi problemów w opóźnieniach inwestycji, Ministerstwo Klimatu wysunęło pewne propozycje dla tej branży. Przedmiotowe rozwiązania znalazły się w pakiecie zwanym Tarczą Antykryzysową.
W związku z niniejszymi rozwiązaniami zmiany zostaną wprowadzone także do ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych
źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284).

WYDŁUŻENIE TERMINÓW REALIZACJI PROJEKTÓW
Zgodnie z treścią rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu powstanie możliwość wydłużenia terminów realizacji projektów dla firm, których instalacje wygrały aukcje w ubiegłych latach. Takie firmy będą miały możliwość zawnioskowania do prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki o wydłużenie terminu na realizację swoich projektów - nawet o rok. Instalacje objęte przepisami to te,
które po raz pierwszy dostarczą energię do sieci, ale również i te, które już powstały, ale są rozbudowywane.
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WIEK INSTALACJI
Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zastosowanie w swoich instalacjach
starszych urządzeń, niż było to możliwe przy dotychczasowych przepisach ustawy. Obecnie przedsiębiorcy będą mogli zastosować
urządzenia starsze maksymalnie o rok tj: w przypadku farm fotowoltaicznych były to 24 miesiące, aktualnie 36 miesięcy, a w przypadku wiatraków na lądzie było to 33 miesiące, a aktualnie 45 miesięcy. Umożliwione przez Ministerstwo Klimatu rozwiązania będą
mogły zostać stosowane jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy to m.in. opóźnienie w dostawach
urządzeń, które wchodzą w skład instalacji, a na które wytwórca otrzymał już wsparcie, czy elementów niezbędnych do jej budowy.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SPRZEDAŻY ENERGII
Propozycje wsparcia dotyczą także mniejszych producentów prądu z odnawialnych źródeł takich jak małe elektrownie wodne czy
biogazownie, którzy korzystają z systemów FIT i FIP tj. systemów taryf gwarantowanych i dopłat do ceny rynkowej. Powstała dla nich
możliwość skorzystania z przesunięcia terminu na sprzedaż pierwszej energii z nowej instalacji. Aby skorzystać z takiej możliwości
będą musieli złożyć wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej 30 dni przed terminem spełnienia zobowiązania do
wytworzenia pierwszej energii elektrycznej w ramach systemu wsparcia.

?

Jak możemy pomóc
Pomożemy w opracowaniu strategii wykorzystania narzędzi zawartych w Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej - Tarcza 2.0 oraz
wesprzemy merytorycznie w procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi w nich zawartych, w tym możemy:
•

pomóc ustalić możliwe programy pomocowe odpowiednie dla Państwa firmy,

•

wesprzemy przy sporządzaniu wszelkich
niezbędnych w sprawie dokumentów
w tym do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Grupa Russell Bedford w Polsce

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Nikol Małaszewska-Dąbrowska
Senior Associate w Dziale Prawnym w Warszawie,
Aplikant Adwokacki
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Sprawy z zakresu własności intelektualnej
W ramach Tarczy Antykryzysowej zostały wprowadzone przepisy, mające
wpływ na bieg terminów w postępowaniach, które toczą się przed Urzędem
Patentowym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracyjnymi i postępowaniach, które prowadzone są na podstawie
innych ustaw.
W Tarczy Antykryzysowej wprowadzono następujące rozwiązania:
1. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na sprawy związane z wniesieniem sprzeciwu
wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz złożeniem w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu
europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego
patentu europejskiego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. (art. 31j Tarczy Antykryzysowej).
Terminy rozpoczną bieg na nowo od dnia 1 lipca 2020 roku. Wszelkie czynności, które będą podejmowane w tym okresie
będą ważne.
Powyższe oznacza, że został wydłużony okres rejestracji znaków towarowych tj. będzie więcej czasu na złożenie sprzeciwu
wobec zgłoszenia znaku towarowego, jak również wydłuży się procedura w sprawach w związku z wniesieniem sprzeciwu.
(przed jego złożeniem albo w trakcie).
Jednakże powyższe uregulowanie nie dotyczy sprzeciwów wobec rejestracji patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, o których mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
a. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
b. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
c. przedawnienia,
d. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
e. 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- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia
biegu terminów będą skuteczne.
Powyższe oznacza, że wydłużone są terminy np. do wniesienia opłaty w postępowaniu, czy złożenia odpowiedzi na wezwanie Urzędu.
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3. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych,
w tym terminów sądowo-administracyjnych, terminów

?

Jak możemy pomóc

w postępowaniach administracyjnych, oraz innych postę-

Służymy wsparciem w zakresie całościowej
analizy Państwa sprawy:

powaniach prowadzonych na podstawie ustaw - nie roz-

•

możemy reprezentować Państwa przed
organem jako profesjonalni pełnomocnicy
w już toczących się postępowaniach,

•

możemy przeanalizować Państwa dokumenty i sytuację pod kątem kompletności
złożonych dokumentów,

•

pomożemy w przygotowaniu, skompletowaniu i złożeniu wniosku do Urzędu Panentowego RP, jak też do EUIPO

poczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres
W okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów nie powinno przeprowadzać się rozpraw ani
posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych i czynności
których przeprowadzenie może być w późniejszym terminie niemożliwe do zrealizowania np. przesłuchanie świadka, który jest w ciężkim stanie zdrowia.
Jednakże czynności dokonane w ww. okresie, będą skuteczne. (art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6, ust 6 i 7 Tarczy Antykryzysowej”).

We wskazanym powyżej okresie
nie mają zastosowania przepisy o
bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania
strony lub uczestnika postępowania
o niezałatwieniu sprawy w terminie. Ponadto organom, które prowadzą postępowanie nie wymierza
się także kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych
na rzecz skarżących za niewydanie
rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
Rafał Nawrot
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
podatkowy
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Oddział w katowicach
Leszek Dutkiewicz
Dyrektor Oddziału w Katowicach, Prawnik,
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Jeżeli organ prowadzący postępowanie w powyższym

Wioletta Kajda

może z tego tytułu wywodzić środków prawnych dotyczą-

Associate w Dziale Prawnym w Katowicach,
Aplikant Adwokacki

cych bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa

wioletta.kajda@russellbedford.pl

okresie zaprzestanie dokonywać czynności to strona nie

strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Budownictwo
W związku z wejściem życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku rządowego pakietu
ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową, zostały wprowadzone
przepisy, mające na celu ułatwienie inwestycji budowlanych, które mają na
celu przeciwdziałanie rozwoju epidemii COVID – 19.
Odnosząc się do powyższego, wskazać należy, że Tarcza Antykryzysowa wprowadza rozwiązanie, w którym przyjmuje się,
że w przypadku projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany
sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie mają zastosowania przepisy ustaw:
Prawo budowlane,
•

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

•

aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

•

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ponadto w przypadku, kiedy w obiekcie budowlanym miałyby być świadczone usługi zdrowotne, zastosowania nie będą miały
przepisy określające szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać́ pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność́ leczniczą.
Przed rozpoczęciem wykonywania wskazanych powyżej robót budowlanych, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, istnieje obowiązek niezwłocznego
poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).
Informacja, o której mowa powyżej powinna zawierać:
•

rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót
budowlanych

•

dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu
użytkowania.

Zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy przekazanie wskazanych powyżej informacji nie jest konieczne do przystąpienia do
wykonywania robót budowlanych albo dokonania zmiany sposobu użytkowania. Jednakże taka informacja umożliwia właściwemu organowi uzyskanie informacji o inwestycjach czy pracach, które są realizowane w związku z przeciwdziałaniem
epidemii COVID-19.
Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, bądź zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku
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z przeciwdziałaniem COVID-19 powoduje zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie musi ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

?

Jak możemy pomóc

do wykonywania prac, zgodnie z postanowieniami Tarczy

Pomożemy w opracowaniu strategii wykorzystania narzędzi zawartych w Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej - Tarcza 2.0 oraz
wesprzemy merytorycznie w procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi w nich zawartych, w tym możemy:

Antykryzysowej, ma obowiązek zapewnić́ objęcie kierow-

•

pomóc ustalić możliwe programy pomocowe odpowiednie dla Państwa firmy,

•

wesprzemy w postępowaniach administracyjnych związanych z procesami budowlanymi.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których rozpoczęcie
wymaga pozwolenia na budowę̨, inwestor przystępujący

nictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę̨, która
posiada uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach. Osoba, która posiada uprawnienia budowlane
musi zapewnić wykonanie prac zgodnie z wiedzą i sztuką
budowlaną.
Po upływie 180 dni od dnia 8 marca 2020 roku tj. od dnia
wejścia w życie od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Kontakt z nami

tracą moc rozwiązania ułatwiające realizację zamierzeń́ bu-

Oddział w Warszawie

dowlanych, które zostały wprowadzone na jej podstawie.

Aleksandra Księżyk

Ustawa z dnia 8 marcaa 2020 roku nie nakładała na inwe-

Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie, Radca
Prawny

storów obowiązku poinformowania organu administracji
architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu bu-

aleksandra.ksiezyk@russellbedford.pl

dowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem

Oddział w Katowicach

COVID-19.

Monika Pindziak-Dutkiewicz

Obowiązek ten nałożyła na nich nowelizacja tej ustawy,

Dyrektor Działu Prawnego w Katowicach,
Radca Prawny

w której zastrzeżono dodatkowo, ze obowiązek ten ciąży
także na inwestorach, którzy skorzystali z omawianych uła-

monika.pindziak-dutkiewicz@russellbedford.pl

twień́ przed wejściem w życie tej nowelizacji.
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Regulacje konsumenckie i kredyty konsumenckie
CENY MAKSYMALNE
Określenie cen bądź marż maksymalnych to regulacja konsumencka, wprowadzona w art. 8a Tarczy antykryzysowej, która może
uchronić konsumentów przed nadmierną podwyżką cen poszczególnych towarów.
Zgodnie ze wskazanym przepisem odpowiedni Ministrowie w drodze rozporządzenia:
•

mogą ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług
mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych
poprzez określenie podstawy obliczania maksymalnych marż lub wskazania maksymalnych marż dla poszczególnych rodzajów towarów lub marż naliczanych od ceny hurtowej;

•

mogą ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen
w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji
i zaopatrzenia.

Należy podkreślić, iż we wskazanej ustawie nie zostały doprecyzowane pojęcia „towary lub usługi mające istotne znaczenie
dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych”, tym samym wskazany przepis
wprowadza wiele niejasności, które mogą w przyszłości powodować szeroko pojętą rozbieżność interpretacyjną.
Kontrolę nad stosowaniem odpowiednich cen oraz marż sprawowała będzie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno
Spożywczych. Natomiast w zakresie niezastrzeżonym dla powyższej Inspekcji, kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców
zakazu przekazania zostanie Inspekcji Handlowej – zgodnie z regulacją wynikającą z Tarczy 2.0.
Kontrola przeprowadzana będzie zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi kontroli, wynikającymi z Ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie Tarczą Antykryzysową zastosowanie znajdą tutaj przepisy dotyczące m.in.: miejsca przeprowadzania kontroli, zasad przeprowadzania kontroli w sposób niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy, przerw
w kontroli, reguł prowadzenia książki kontroli, decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku stosowania zawyżonych cen bądź marż odpowiednie organy uprawnione będą do nałożenia kary pieniężnej
w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł, która wymierzana zostanie w drodze decyzji.
Termin uiszczenia nałożonej kary będzie wynosił 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W sytuacji, gdy będzie
wymagała tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego organ będzie mógł nadać decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności w całości lub w części.
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Taking you further

USTALENIE MAKSYMALNYCH KOSZTÓW POZAODSETKOWYCH
UDZIELENIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO
Kolejnym proponowanym rozwiązaniem wskazanym w Tarczy Antykryzysowej jest ustalenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych udzielania kredytów, rozumianych jako wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki,
z wyłączeniem odsetek. Konieczność ustalenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowanych argumentowana jest obowiązkiem
ochrony oraz zabezpieczeniem przedsiębiorcy jako słabszej, wrażliwej jednostki w stosunku do udzielającego kredytu, który w obecnej
sytuacji zapotrzebowania na szybkie kredyty, mógłby stosować zawyżone stawki kosztów pozaodsetkowych.
Należy podkreślić, iż proponowane rozwiązanie ma zastosowanie jedynie do kredytów konsumenckich, przez które rozumiany jest
kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty, który kredytodawca w zakresie swojej działalności
udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Kredyty konsumenckie stosowane najczęściej są przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także samozatrudnionych jako szybko poprawiające płynność.
Dla wskazanych kredytów ustalony został specjalny wzór, określający maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu.
W przypadku kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni, kształtuje się on następująco:

MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)
w którym poszczególne symbole oznaczają:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowitą kwotę kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczbę dni w roku.
Natomiast w przypadku kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni:

MPKK ≤ K x 5%
w którym poszczególne symbole oznaczają:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowitą kwotę kredytu.
Tym samym podkreśla się, iż całkowite pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą wynosić więcej, aniżeli 45% całkowitej kwoty udzielonego kredytu (na posiedzeniu w dniu 30.03.2020 r. Wskazany obowiązek, w przypadku jego niestosowania może zostać sankcjonowany jako bezprawne lub godzące w dobre obyczaje działanie, zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wskazane rozwiązanie utraci moc dopiero po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy 2.0, tak aby ustalenia dotyczące
maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu obowiązywały również po zakończeniu epidemii, w sytuacji, gdy cała gospodarka
powracała będzie do stanu pierwotnego, co może potrwać nawet pół roku.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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ODROCZENIE ROZSZERZENIA OCHRONY KONSUMENCKIEJ NA
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZAYCCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
Ustawa odracza stosowanie niektórych przepisów o ochronie konsumenckiej do jednoosobowych przedsiębiorców dokonujących
czynności bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością, jeżeli nie ma dla niech charakteru zawodowego.
Przedsiębiorcy ci będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:
•

stosowania niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

•

rękojmi za wady;

•

prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zmiany mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 roku a nie jak pierwotnie zakładano od 1 czerwca 2020 r.

?

Jak możemy pomóc
Oferujemy kompleksowe wsparcie w wdrożeniu i stosowaniu wszystkich wspomnianych
regulacji:
•

•

•

•

pomożemy w ustaleniu, czy stosowane
wyceny nie stanowią zagrożenia zastosowania kar;
przeanalizujemy aktualną politykę cenową
oraz pomożemy w opracowaniu jej aktualizacji w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w postaci wspomnianych kar;
podpowiemy w jaki sposób można uzyskać kredyt konsumencki na preferencyjnych warunkach;
pomożemy przeanalizować kwestie odpowiedzialności wynikające z przepisów
o ochronie konsumenckiej.

Kontakt z nami
Oddział w Warszawie
dr Andrzej Dmowski
Partner Zarządzający, Adwokat, Doradca
Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

andrzej.dmowski@russellbedford.pl

Sylwia Jaszczuk
Manager Działu Prawnego, Adwokat

sylwia.jaszczuk@russellbedford.pl

Oddział w Katowicach
Leszek Dutkiewicz
Dyrektor Oddziału w Katowicach, Prawnik,
Specjalista ds. podatków i dokumentacji cen
transferowych

leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Anna Jeziorska
Konsultant, specjalista ds. finansowych

anna.jeziorska@russellbedford.pl
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Zapraszamy do kontaktu
Do Państwa dyspozycji oddajemy biura w Warszawie, Katowicach, Krakowie
oraz biura partnerskie w Poznaniu i Gdańsku

Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
E: office@russellbedford.pl

Katowice
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
E: katowice@russellbedford.pl

Kraków
ul. Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
E: krakow@russellbedford.pl

Poznań
ul.Taczaka 24
61-891 Poznań

Odwiedź nas w internecie
www.russellbedford.pl

Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

www.rbakademia.pl
www.rbrestrukturyzacje.pl
www.rbdombrokerski.pl

Dołącz do nas
www.russellbedford.pl

