Informacja o zmianach w prawie związanych z pandemią
koronawirusa COVID – 19 - część II
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
I. Informacje ogólne:
Zakres stosowania: Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2
ustawy Prawo przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest
następstwem wprowadzonych zakazów i ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym
wirusem (COVID-19) oraz do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz
przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku
przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa
powyżej, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona
w ustawie ulega zawieszeniu.
Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym
COVID- 19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po
odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla
przedsiębiorców.
Zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie przez wsparcie należy rozumieć wszelkie formy
oferowania przedsiębiorcom na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia
zwrotnego udzielanego przez Instytucję na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności
pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie
działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów
wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową; szczegółowy wykaz instrumentów
finansowych oferowanych przez Instytucję jest publikowany na stronie internetowej Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A., przez beneficjenta należy rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał
wsparcie na podstawie ustawy oraz przez Instytucję – należy rozumieć Agencję Rozwoju
Przemysłu Spółkę Akcyjną (ARP S.A.) oraz spółkę zależną ARP S.A., w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, której ARP S.A. powierzyła
wykonywanie zadań, o których mowa w niniejszej ustawie; w takim przypadku przepisy dotyczące
wykonywania tych zadań przez Instytucję stosuje się odpowiednio do tej spółki zależnej.
Zgodnie z przepisami Ustawy wsparcie:
- może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu
oraz innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej na
warunkach rynkowych,
- może być przyznane w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile
strony umowy tak postanowią,
- jest przyznawane w sposób sukcesywny: przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub
innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy (z wyłączeniem sytuacji, w której
udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga
przekazania finansowania w całości lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia).

Instytucja określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być przeznaczone wsparcie.
Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec
podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób
bliskich beneficjentów.
W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji: wniosek o udzielenie wsparcia,
oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania
wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej, informację zawierającą opis planowanych przez
przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.
Termin rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia:
rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia wraz
z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych przedsiębiorca ma 5 dni na
uzupełnienie wniosku.
Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na
podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z beneficjentem.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje niezwłocznie do zawarcia
umowy wsparcia z beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia
uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem.
W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa
w ustawie, Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. Wniosek
odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych
przesłankach.
Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia
i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.
Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy wsparcia
udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej.

II. Zmiany wprowadzone w Ustawach:
W ustawie prawo spółdzielcze, dodano zapisy dotyczące, możliwości zarządzenia przez Zarząd lub
Radę Nadzorczą podjęcia określonej uchwały przez Walne Zgromadzenie lub zebranie
przedstawicieli, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość.
Uchwała może być podjęta w przypadku gdy: wszyscy członkowie zostali zawiadomieni
o głosowaniu na piśmie ale przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się ma
odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Głosowanie, może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.
Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków bezpośrednio porozumiewania się na odległość.
Powyższe rozwiązania stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii (o których mowa w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi).
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W ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
zostały dodane przepisy zgodnie, z którymi w posiedzeniu zarządu oraz rady nadzorczej banku
spółdzielczego oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony, można również uczestniczyć przy
wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto zarząd oraz
rada nadzorcza banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem ochrony mogą
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośrednio
porozumiewania się na odległość. Również posiedzenia walnego zgromadzenia, zebrania
przedstawicieli albo grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających
systemami ochrony mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośrednio
porozumiewania się na odległość.
W Kodeksie spółek handlowych wprowadzono między innymi przepisy zgodnie, z którymi Rada
Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykonywaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach:
- w których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej
nie zgłosi sprzeciwu,
- dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie
zgłosi sprzeciwu.
Wprowadzono również przepisy umożliwiające zapis na akcje w postaci elektronicznej – zapis taki
wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym
i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.
W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano przepis, zgodnie z którym kwotę
na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c ustawy, naczelnik urzędu
skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
- zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania
złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3 złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
W Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych doprecyzowano, że warunek określony
w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 (podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem jeśli w spółkach
tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub
podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów określonych
zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach w wysokości co najmniej 2%) uważa się za spełniony jeżeli
podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19.
Wprowadzony przepis stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem
1 stycznia 2020 r. a zakończy się pod dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia
2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Zmiana do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przewiduje możliwość wydawania
decyzji administracyjnych i postanowień komisji w postaci dokumentu elektronicznego
i opatrywanych przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, także w przypadkach innych niż przewidziane w kodeksie postępowania
administracyjnego.
W ustawie o obligacjach wprowadzono między innymi przepisy zgodnie, z którymi udział
w zgromadzeniu obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji
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elektronicznej, chyba że warunki emisji stanowią inaczej. Udział w zgromadzeniu obligatariuszy
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności: dwustronną
komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu
obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia
obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia obligatariuszy oraz
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia
obligatariuszy. Udział obligatariuszy w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne
do identyfikacji obligatariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
W ustawie o nadzorze makrostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie finansowym wprowadzono możliwość realizowania zadań przez Komitet
(Komitet Stabilności Finansowej będący organem właściwym w zakresie nadzoru
makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego) przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Komitetu może
postanowić, że udział w posiedzeniu Komitetu można wziąć przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
W ustawie o systemie instytucji rozwoju wprowadzono szereg zmian zgodnie, z którymi:
środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, (o których mowa w ust.
1 Rada Ministrów w związku ze skutkami COVID-19 może powierzyć Polskiego Funduszowi
Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego,
w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy lub w formach bezzwrotnych)
nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność
powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego
wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy,
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych,
są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
W celu uzyskania wsparcia finansowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Polskiemu
Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju
możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym.
Wprowadzono ponadto przepisy na podstawie których, Polski Fundusz Rozwoju, w celu uzyskania
środków na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego,
może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.
W prawie pracy zmieniono przepisy zgodnie z którymi:
- jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie
określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego,
niewynikającego z badań o których mowa w ust. 1, (wstępne, okresowe, kontrolne) orzeczenia
lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie
później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii,
- jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie
określonych uprawnień w celu wykonania czynności przez żołnierzy zawodowych od posiadania
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego albo zaświadczenia o ukończeniu kursu,
turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do
upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jednocześnie przewidziane przepisami kursy, turnusy lub szkolenia w roku 2020 nie będą się
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odbywały, co nie wpływa na uprawnienia żołnierzy zawodowych do wykonywania obowiązków
służbowych.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, pracodawca może w przypadku ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zobowiązać pracownika do
pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie
pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się oraz polecić pracownikowi
realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
Rozszerzono również katalog podmiotów wobec, których powyższe może być stosowane, między
innymi o: przedsiębiorstwo prowadzące działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania
sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy
z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych
w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
W przypadkach, o których mowa powyżej pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi
zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków
pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega
wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; pracodawca odmawia
udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także
przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już
pracownikowi udzielony.
Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy, przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony
przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Wydając rozporządzenie, Prezes Rady
Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W ustawie o ubezpieczeniach społecznych wprowadzono przepisy zgodnie, z którymi na wniosek
płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia
się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Natomiast na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych. zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
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w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do
dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli
był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r..
Nowelizacją została również objęta ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z którą udział w zgromadzeniu uczestników
może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut
funduszu stanowi inaczej, udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach, o których mowa w art. 87a ust.
3b–3d, chyba że statut funduszu stanowi inaczej, udział w posiedzeniu rady inwestorów może
odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach, o których
mowa w art. 114 ust. 2b–2c, chyba że statut funduszu stanowi inaczej.
Zmiana do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym, przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w zakresie
dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, może być prowadzona
w siedzibie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.
Zmieniona została również Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych w następujących zakresach:
Sektor bankowy:
Zgodnie z Ustawą, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu
udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe przedsiębiorcy,
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej,
o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy
dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
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Uprawnienia Przedsiębiorców:
Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą zwrócić się z wnioskiem (dalej wniosek)
o przyznanie świadczeń (dalej świadczenia) na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem
czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, o: organizację pozarządową w rozumieniu art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Analogicznie jak w przypadku przedsiębiorcy powyższe podmioty mogą obniżyć wymiar czasu
pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy oraz mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników
w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Świadczenia przysługują
przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.
Zmieniono także kryteria dotyczące przyznawania świadczeń postojowych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami świadczenie postojowe przysługuje w wysokości
80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6,
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.
Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenia postojowe przysługują,
jeżeli rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego
2020 r. i nie zawiesiły prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód
z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym ten miesiąc, a także zawiesiły prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Świadczenie postojowe może zostać przyznane
ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie
postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej
niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem
przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja
materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.
W zakresie przyznania przedsiębiorcy przez starostę dofinansowania na podstawie zawartej
umowy (dalej umowa) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na
ubezpieczenia społeczne, zmieniony został przepis, zgodnie z którym dofinansowanie, może być
przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
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w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie.
Starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki mikroprzesiebiorcy,
który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. We wniosku mikro
przedsiębiorca nie musi już oświadczać o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
III. Zmiana terminów:
- w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID,
organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć
stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą
z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes
publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania,
kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie
art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są
obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu
terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu,
- przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy
lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia
2019 r. (art. 31z ust. 2),
- przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen
transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów,
których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia
2019 r.,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, wnosi się z terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
z zastrzeżeniem, że Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku
z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten
nie przekroczył roku 2020,
- jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten
biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał
z powodu COVID-19,
- w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do
podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów
załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
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ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba
że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda
decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw. W zakresie
nieuregulowanym stosuje się art. 15zzs.
IV. Pozostałe zmiany:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia
zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.
o lekarzu sądowym.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. Wniosek podlega
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd
nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie. Nie wyłącza to wydania postanowienia
przez referendarza sądowego w sprawach, w których ustawa to dopuszcza. – art. 92 ustawy z dnia
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu
mieszkalnego. Przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Data wejścia w życie Ustawy: 18 kwietnia 2020 r.
Poniżej link do Ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000695
2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem w 2020 r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 „ustawa wdrożeniowa”.
Przez pojęcie programu operacyjnego rozumie się krajowy program operacyjny, program EWT –
program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, regionalny program operacyjny, o których mowa
w art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej a także program, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
(dokumenty, o których mowa w art.37rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr1260/1999, realizujące cele zawarte w narodowej strategii spójności
i strategiach rozwoju, o których mowa wart.9 pkt 3; programami operacyjnymi są krajowe
programy operacyjne i regionalne programy operacyjne);
Zgodnie z Ustawą komitet monitorujący (o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wdrożeniowej)
w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programu
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operacyjnego może w każdym czasie: zmienić zatwierdzone kryteria wyboru projektów, o których
mowa w art. 14 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, z uwzględnieniem celów programu operacyjnego
oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnić, w drodze uchwały, instytucję
zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub wspólny sekretariat do dokonywania, na wniosek
beneficjenta, zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów.
Zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim
skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej
staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, korygowanie wydatków
następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku
o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej
wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości. Do powyższego rozwiązania, nie
stosuje się przepisów art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwota,
o której mowa powyżej pokrywa jest z budżetu państwa, a wydatki podlegają bieżącej weryfikacji
przez instytucję zarządzającą.
W przypadku gdy:
- na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został
poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki
kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności
i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich
odzyskanie nie było możliwe. Środki odzyskane przez beneficjenta podlegają zwrotowi
niezwłocznie, na rachunek bankowy wskazany przez właściwą instytucję,
- uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio
z wystąpienia COVID-19, właściwa instytucja może uznać wniosek za złożony
z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni,
- na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo
decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru
projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, odpowiednio umowa albo decyzja mogą
zostać zmienione na uzasadniony wniosek beneficjenta,
- na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli lub audytów, o których mowa
w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, jest niemożliwe lub znacznie
utrudnione, kontrole oraz audyty mogą zostać wstrzymane, chyba że możliwe jest ich
prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
- na skutek wystąpienia COVID-19 prowadzenie postępowania administracyjnego w odniesieniu
do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, jest niemożliwe lub utrudnione: terminy na załatwienie sprawy, określone w art. 35 §
3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej
„Kodeksem postępowania administracyjnego”, ulegają przedłużeniu o 3 miesiące; przepisów art.
36–38 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 terminy na dokonanie poszczególnych
czynności, określone zgodnie z przepisami ustawy lub wynikające z przepisów ustawy
wdrożeniowej, mogą zostać w niezbędnym zakresie zmienione, przesunięte albo skrócone,
z inicjatywy właściwej instytucji lub na wniosek beneficjenta.
17 kwietnia u 2020 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta, oczekuje na publikację.
Przepisy art. 3–5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7–33 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.
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Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 3–30 i art. 33 –
z mocą od dnia 1 lutego 2020 r.
Poniżej link do Ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/313_u/$file/313_u.pdf
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych

terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
Zgodnie z delegacją, zawartą w ustawie 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 Rozporządzenie określa inne terminy
sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, raportów,
wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania
innych czynności, o których mowa w poszczególnych ustawach, między innymi: w ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi, o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym, o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, ustawie o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawie
o pracowniczych planach kapitałowych.
Terminy rozpatrzenia reklamacji:
Terminy których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy 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, uległy skróceniu do 14 dni.
Terminy określone w ustawie o BFG:
Termin na poinformowanie BFG o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do
zapłaty do dnia 30 września 2020 r. wynosi 10 dni roboczych. Termin dotyczący, przekazania
Radzie Ministrów przez Radę Funduszu sprawozdania z działalności Funduszu za rok poprzedni
przedłuża się do 31 lipca 2020 r. Termin na zwietrzenie lub odmowę zatwierdzenia sprawozdania
działalności Funduszu przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
Ustawa o wsparciu kredytobiorców:
- o 12 tygodni od zakończenia kwartału, za który wpłata jest należna przedłuża się termin
przekazania Przewodniczącemu KSFM oraz Radzie Funduszu, przez Przewodniczącego KNF, danych
dotyczących wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych,
- do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna,
przedłuża się termin przekazania Radzie Funduszu przez Przewodniczącego KNF, opinii (Komitetu
Stabilności Finansowej działającego w ramach wykonywania funkcji makroostrożnościowej)
o wysokości kwartalnych wpłat dokonywanych przez kredytodawców),
- do 15 dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna, przedłuża
się termin przekazania przez Radę Funduszu kredytodawcom informacji o wysokości wpłaty na
Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę,
- do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna,
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przedłuża się termin wnoszenia na Fundusz kwartalnych wpłat dokonywane przez kredytodawców,
- przedłuża się o 3 miesiące termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy (w przypadku gdy zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia rozpoczyna się w kwietniu, maju albo czerwcu 2020 r.),
- przedłuża się o 3 miesiące termin płatności miesięcznej raty, określony w art. 19 ust. 1 Ustawy
(w przypadku rat płatnych w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r.)
Terminy, określone w Ustawie o usługach płatniczych:
- przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r. terminy dotyczące przekazywania między innymi:
informacji przez agenta rozliczeniowego do NBP dotyczące np. liczby akceptantów, liczby
i wielości wykonywanych transakcji płatniczych, liczby i wielości wykonywanych transakcji
płatniczych naruszających przepisy prawa; informacji przekazywanych przez wydawcę instrumentu
płatniczego do NBP np. w sprawie rodzaju i liczby wydawanych instrumentów płatniczych, liczby
udostępnionych bankomatów, liczbę i wartość transakcji zasilenia wydanych instrumentów
płatniczych; informacji przekazywanych przez wydawcę pieniądza elektronicznego do NBP
dotyczące wartości wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu (według stanu
na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego (I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału 2020 r.),
- do 31 maja 2020 r. wydłuża się terminy dotyczące (w zakresie informacji za I kwartał 2020 r.)
Przekazania do NBP: przez organizację płatniczą, kwartalnych informacji o całkowitej liczbie
i wartości przetworzonych i rozliczonych krajowych transakcji płatniczych oraz informacji o
zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem schematu płatniczego mających lub
mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne funkcjonowanie schematu
płatniczego; przez organizację kartową kwartalnych informacji niezbędnych do sprawdzenia
prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange zgodnie z art. 3 i art. 4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu
o kartę.
Terminy określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi:
Wyniki weryfikacji (weryfikacja przeprowadzana przez dom maklerski w zakresie czy podmiot
dominujący wobec domu maklerskiego jest finansową spółką holdingową, finansową spółką
holdingową o charakterze mieszanym, spółką holdingową o działalności mieszanej) przekazuje się
najpóźniej w terminie 75 dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania podmiotu
dominującego, a w przypadku gdy do końca pierwszego kwartału 2020 r. nie było dostępne
zbadane i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec
domu maklerskiego – w terminie 75 dni od zakończenia pierwszego kwartału 2020 r. a następnie
w terminie 75 dni po zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, jednak nie później niż do
dnia 31 grudnia 2020 r.
Termin na przekazanie organowi nadzoru kwartalnej informacji dotyczącej PPK za I kwartał
2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.
Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2020 r.
Poniżej link do Rozporządzenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000622

12

4. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie ws. zasad tworzenia rezerw na

ryzyko związane z działalnością banków.
17 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
(„Rozporządzenie”) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków. Zmiany do Rozporządzenia, zostały wprowadzone zgodnie
z rekomendacją UKNF przedstawioną w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (#PIN) na rzecz
Bezpieczeństwa i Rozwoju, którego zadaniem jest wzmocnienie odporności sektora bankowego
w obliczu pandemii COVID-19 oraz umożliwiające utrzymanie finansowania polskiej gospodarki.
Zmiana do Rozporządzenia polega na wydłużeniu okresu ujmowania zabezpieczeń kredytowych
przez banki dla celów pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych oraz umożliwia
rozłożenie straty w dłuższym horyzoncie czasowym. Rozłożenie w czasie obowiązku tworzenia
rezerw i związane z tym uwolnienie kapitałów pozwoli bankom lepiej przygotować się
do zarządzania różnymi kategoriami ryzyka.
Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2020 r.
Poniżej link do Rozporządzenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000687
5. Stanowisko UKNF ws. uprawnień banków do wykonywania czynności w ramach realizacji

programu pomocowego „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm jako elementu
„Tarczy Antykryzysowej”.
Zgodnie z wyrażonym przez UKNF stanowiskiem, banki w obecnym stanie prawnym są
uprawnione do nieodpłatnego wykonywania czynności w ramach realizacji programu
pomocowego bez konieczności zamieszczania w statucie odrębnych zapisów w tym zakresie.
Podstawą wykonywania czynności w ramach realizacji programu pomocowego, będzie stosowna
umowa banku z Polskim Funduszem Rozwoju. Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej
nie należy do przedmiotu działalności banków, który to element musi być precyzyjnie
wyodrębniony i określony w statucie każdego banku i którego zakres jest określony przez ustawę
– Prawo bankowe lub inne właściwe przepisy prawa.
Poniżej link do stanowiska:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69555&p_id=18
6. Komunikat KNF ws. powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny zdolności do

spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania (realizacja jednego z elementów
"Tarczy Antykryzysowej")
KNF zezwoliła na powierzanie przez BGK i innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty
zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych
gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu
Gwarancji Płynnościowych.
Fundusz Gwarancji Płynnościowych powstał w celu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw
w obliczu sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i negatywnych skutków dla
przedsiębiorców spowodowanych utrudnieniem dostępu do niezbędnego finansowania
zewnętrznego w celu utrzymania płynności. Dla zapewnienia przedsiębiorcom szerokiego dostępu
do kredytów z gwarancjami udzielanymi z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, BGK wdraża
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sprawdzony już w praktyce model współpracy z bankami kredytodawcami tj. umowę portfelowej
linii gwarancyjnej.
Poniżej link do komunikatu:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69535&p_id=18

7. Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. uwzględniania gwarancji
pochodzących od instytucji innych niż Bank Gospodarstwa Krajowego
UKNF zaakceptował stosowanie następującego podejścia:
W przypadku objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK (dotyczy to zarówno ekspozycji
istniejących, o których mowa w pkt 2, jak i przypadków zwiększenia zaangażowania w związku
z neutralizacją wpływu sytuacji pandemicznej, a także nowych finansowań dla podmiotów
mających gwarancje BGK) w wysokości 80% kwoty kredytu, UKNF akceptuje potraktowanie takiej
gwarancji jako spełniającej warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia”. W takich
przypadkach bank podejmie starania (na zasadzie best-efforts) w celu pozyskania zabezpieczenia
co najmniej pozostałych 20% kredytu, a w przypadku braku takiej możliwości część kredytu
nieobjęta gwarancją BGK zostanie ujęta w kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem banku z wagą
150%
oraz

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska bankowego dotyczącym odniesienia się przez UKNF
do ewentualnego zabezpieczenia ekspozycji banków wobec MŚP gwarancjami Banku
Gospodarstwa Krajowego, w przypadku objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK
w wysokości 80% kwoty kredytu, UKNF akceptuje potraktowanie takiej gwarancji jako spełniającej
warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia” w zakresie nią objętym, przy czym bank będzie
zobowiązany pozyskać dodatkowe zabezpieczenie odpowiadające co najmniej pozostałym 20%
kwoty kredytu, łącznie zabezpieczające w całości przed potencjalną szkodą. Może ono zostać
udzielone przez MŚP, jego właścicieli lub podmioty trzecie. Ocena jakości tego zabezpieczenia
i jego adekwatności jako zabezpieczenia niepokrytej gwarancją BGK części kwoty kredytu
pozostaje po stronie banku,
w odniesieniu do gwarancji dostarczonych przez inne podmioty niż BGK, pod warunkiem że
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- gwarancja taka stanowi uznaną ochronę kredytową zgodnie z art. 213-215 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („CRR”); oraz
- wynikowa waga ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonej taką gwarancją, przypisana
z uwzględnieniem przepisów CRR dotyczących ochrony kredytowej nierzeczywistej, wynosi 0%.
Akceptacji dostarczyciela ochrony kredytowej dokonuje bank z uwzględnieniem powyższych
przesłanek.
KNF podkreśla, że celem przyjęcia takiego podejścia jest zwiększenie zakresu zabezpieczeń
traktowanych jako szczególne zabezpieczenie przy udzielaniu kredytu klientowi bez zdolności
kredytowej.
Poniżej link do stanowiska:

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69576&p_id=18
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8. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiennych składników

wynagrodzenia w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń
Zgodnie z komunikatami EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) oraz EIOPA (Europejski
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) dotyczących
oczekiwanych działań banków oraz zakładów ubezpieczeń w odpowiedzi na wybuch pandemii
COVID-19, odnoszących się między innymi do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
organ nadzoru oczekuje zastosowania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń konserwatywnego
podejścia do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. Organ nadzoru podkreślając
znaczenie utrzymania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń solidnej bazy kapitałowej w celu
zapewnienia możliwości skutecznego reagowania na gospodarcze skutki pandemii COVID-19,
oczekuje, że:
- banki oraz zakłady ubezpieczeń dokonają przeglądu polityk oraz praktyk w zakresie wynagrodzeń
i nagród z punktu widzenia ostrożnego zarządzania kapitałem i ograniczenia działań mogących
skutkować osłabieniem bazy kapitałowej,
- przewidziana do wypłaty przez banki oraz zakłady ubezpieczeń zmienna część wynagrodzenia
będzie ustalana na poziomie konserwatywnym,
- istotna część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać odroczona na okres dłuższy od
pierwotnie zakładanego. Ponadto, większa od planowanej część wynagrodzenia zmiennego
mogłaby zostać wypłacona w instrumentach kapitałowych,
- banki i zakłady ubezpieczeń rozważą możliwość dalszego jego odroczenia (wydłużenia okresu
odroczenia), jak również wypłaty istotnej jego części w formie instrumentów kapitałowych.
Poniżej link do stanowiska KNF:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69532&p_id=18#1
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