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KWIETNIOWY SPIS TREŚCI 

1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 

2. Pakiet ustaw dotyczący Tarczy Antykryzysowej 

- Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) ; 

- Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji 
rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 569) - ustawa rozszerzająca 
kompetencje PFR; 

- Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
567); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 
566; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 577); 



KWIETNIOWY SPIS TREŚCI 

- Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz.U. poz. 491; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 565); 

- Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie 
wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji (Dz.U. poz. 375; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 510). 

1. S 
2. S 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 (Dz.U z 2020 r. poz. 695) 

4. S tanowisko Pr ezesa Urzędu Ochr ony K onkur enc j i 
i  Konsumentów w sprawie skutków zawierania aneksów 
dotyczących odroczenia płatności rat kredytów i pożyczek 
bankowych (tzw. wakacje kredytowe) (RPZ.025.1.2020) 

5. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie C-791/19 R Komisja/Polska 



USTAWA O COVID-19 ORAZ INNYCH 
CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 

Specustawa w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oprócz  
zawieszenia biegu terminów procesowych wprowadziła szereg zmian 
w zakresie postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Ponadto nowelizacja 
z 31.03.2020 daje sądom szereg możliwości: m. in. delegowanie spraw 
do innych sądów wyznaczonych, brak obowiązku przedstawienia 
zaświadczenia lekarza sądowego celem usprawiedliwienia 
niestawiennictwa na rozprawie, ułatwienie procesu budowlanego 
obiektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, możliwość 
wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych, 
możliwość doręczenia stronom wydruków pism wydawanych przez 
organy administracji  publicznej w for mie dokumentu 
elektronicznego, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu 
terminów przewidzianych w przepisach materialnego prawa 
administracyjnego oraz szereg innych zmian.  

Ustawa weszła w życie 1.04.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/3639818,2,Od-1-kwietnia-2020-r-nowe-obostrzenia-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa.html


TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

• Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) ; 

• Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji 
rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 569) - ustawa rozszerzająca 

kompetencje PFR; 

• Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
567); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 
566; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 577); 

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 491; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 565); 

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie 
wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji 

(Dz.U. poz. 375; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 510). 



TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
Zapewnienie sprawności przebiegu procesu Tarcza antykryzysowa 
obejmuje:  

1. nowelizację specustawy o koronawirusie,  
2. ustawę rozszerzającą kompetencje PFR,  
3. ustawę o zmianach w ustawach zdrowotnych.  

Ustawy wchodzące w skład tzw. „tarczy antykryzysowej” przewidują 
m.in.:  

1. zwolnienie mikrofirm, które zatrudniają do 9 osób, ze składek 
do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy 
składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; 
skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-
krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki 
tylko za siebie, 

2. świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla 
zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) 
i  samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia, 

3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 
4 0 % p r ze c i ę t n e g o m i e s i ę c z n e g o w y n a g r o d ze n i a 
i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. 

Ponadto ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 przewiduje zmiany w zakresie doręczania przesyłek 
poleconych – wprowadzenie rozwiązania tzw. przesyłki hybrydowej. 

Pakiet ustaw wszedł w życie 1.04.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/3639821,1-kwietnia-2020-weszla-w-zycie-Tarcza-antykryzysowa.html


USTAWA O INSTRUMENTACH WSPARCIA 
W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U z 2020 r. poz. 695) 

Funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Należy się 
on funkcjonariuszom sprawującym opiekę nad dzieckiem do 8 lat, 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 
albo dzieckiem z orzeczeniem o  niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o  potrzebie kształcenia specjalnego "w przypadku 
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 
innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna 
z powodu COVID-19 (...)". Zasiłek należy się też mundurowym 
sprawującym opiekę nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością 
uczęszczającą do szkoły, ośrodka ewalidacyjno-wychowawczego, 
ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki 
pobytu dziennego o podobnym charakterze, w  przypadku 
zamknięcia tej placówki z powodu epidemii koronawirusa.



USTAWA O INSTRUMENTACH WSPARCIA 
W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą liczyć funkcjonariusze: 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz Straży 
Marszałkowskiej.  

Wejście w życie: 18.04.2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://www.infosecurity24.pl/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-takze-dla-mundurowych-tarcza-antykryzysowa-20-przyjeta


STANOWISKO PREZESA UOKiK 

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia 

płatności rat kredytów i pożyczek bankowych (tzw. wakacje 
kredytowe) (RPZ.025.1.2020) 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w stanowisku dotyczącym tzw. wakacji kredytowych wskazał, że:  

1. zawarcie aneksu dotyczącego wakacji kredytowych nie ma 
znaczenia dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń 
wynikających z umowy, 

2. sprzeczne z dobrymi obyczajami mogą być próby 
wykorzystania obecnej sytuacji dla jednostronnego 
narzucenia konsumentom potencjalnie niekorzystnych dla 
nich rozwiązań, 

3. niedozwolone zapisy w aneksach „nie wiążą konsumenta”, 
4. postanowienia dotyczące uznawania wysokości salda 

kredytu, zamieszczane we wzorcach umownych 
stosowanych przy udzielaniu wakacji kredytowych, mogą 
być uznać za abuzywne, 

5. skorzystanie przez konsumenta z tzw. wakacji kredytowych 
nie oznacza uznania przez niego zadłużenia w wysokości 
określonej przez kredytodawcę. 

Opublikowane dnia 22.04.2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://finanse.uokik.gov.pl/chf/stanowisko-prezesa-uokik-ws-aneksow-dot-wakacji-kredytowych-oferowanych-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19/


POSTANOWIENIE TSUE 

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-791/19 R Komisja / Polska 

Postanowieniem z 8.04.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie 
przepisów krajowych dotyczacych w łaściwości Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych 
sędziów.  

Postanowienie wydano 8.04.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047pl.pdf


DO ZOBACZENIA W 
PRZYSZŁYM MIESIĄCU! 




