
N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
24/03/2020 godz. 22:00 

DLA BIZNESU 
 
Gwarancje de minimis BGK z pakietu      
pomocowego już dostępne 

Dzisiaj 24.03 Bank BGK ogłosił że mikro-, małe i         
średnie przedsiębiorstwa, które przez koronawirusa są w       
trudnej sytuacji, mogą korzystać z gwarancji de minimis        
na korzystniejszych warunkach. 

Produkt jest już dostępny dla przedsiębiorców w bankach        
współpracujących z BGK. Ich aktualna lista znajduje się        
na stronie www.bgk.pl.” 

Gwarancje de minimis to zabezpieczenie kredytu na       
wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie.        
Dzięki tej gwarancji bank udzielający kredytu ma       
pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez       
BGK, zostanie spłacone. 

Nowe zasady gwarancji de minimis to: 

● wzrost maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80       
proc. kwoty kredytu, 

● brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie       
gwarancji za pierwszy rok gwarancji (wcześniej      
wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku), 

● dłuższy okres kredytu obrotowego objętego     
gwarancją: z 27 do 39 miesięcy. 

W najbliższych dniach można spodziewać się      
potwierdzenia tego faktu w komunikatach banków      
analogicznych do tego wydanego przez Pekao. 

Nowe ograniczenie w związku z pandemią      
koronawirusa 

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania     
kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o     
wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń     
dotyczących zgromadzeń. Najważniejsze decyzje: 

●   Wprowadzenie ograniczenia wszelkich   
zgromadzeń, spotkań i imprez. Wyjątkiem są      
wydarzenia, w których uczestniczą członkowie     
najbliższej rodziny lub osoby pozostające w stałym       
pożyciu. 

●  Wprowadzenie ograniczenia wychodzenia z    
domu poza sytuacjami niezbędnymi: kiedy     
idziemy do pracy, sklepu, apteki, lekarza, czy       
wyprowadzamy psa.  

●  Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach        
świętych, pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie       
wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów        
pogrzebowych. 

●  Wprowadzenie ograniczeń dotyczących   
komunikacji publicznej. Dopuszczalna liczba    
pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa. 

●  Nowe ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia. 
●  W przypadku złamania ograniczeń grozić będzie      

kara od mandatu po 5 tys. zł. 
●  Oceny zgodności zachowania z nowymi zasadami      

dokonywać będzie Policja. 

Świadczenie postojowe na gruncie przepisów 
projektu nowelizacji specustawy dot. 
koronawirusa 
 
Zgodnie z art. 15zr. ust. 1 świadczenie postojowe        
przysługuje  osobie: 
 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na      
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –          
Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów     
szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą     
pozarolniczą działalność gospodarczą”, 
 
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną       
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z          
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się          
przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane        
dalej „umową cywilnoprawną” - jeżeli nie podlega       
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
 
Jak stanowi ust. 2. tego artykułu, świadczenie postojowe        
przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium     
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 
 
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego       
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,     
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o     
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o       
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub    
Konfederacji Szwajcarskiej, lub 
 
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na     
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Świadczenie postojowe nie przysługuje osobie, o której       
mowa w ust. 1, której przychód w rozumieniu przepisów o          
podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio z       
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prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo     
umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu     
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony      
wniosek o świadczenie postojowe, był wyższy od 300%        
prognozowanego przeciętnego miesięcznego   
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020       
r. 
 
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie      
wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w      
prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę     
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo     
przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została       
zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego    
nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych      
przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o        
świadczenie postojowe.  
 
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność    
gospodarczą świadczenie postojowe  przysługuje jeżeli: 
 
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności      
gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia      
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu     
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych       
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia      
wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15%         
niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu      
poprzedzającym ten miesiąc; 
 
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności     
gospodarczej nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r. 
 
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie     
postojowe przysługuje jeżeli: 
 
1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż        
w dniu 1 lutego 2020 r.; 
 
2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy      
cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty       
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego     
w 2020 r. 
 
Osobie wykonującej umowę zlecenia świadczenie     
postojowe nie przysługuje jeżeli zleceniodawca     
otrzymał pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach       
rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom     
gospodarczym wywołanym COVID-19. 
 
Powyższych wymogów, nie stosuje się do osoby       
prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do     
której mają zastosowanie przepisy dotyczące     

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty      
podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży       
od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust.           
1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów              
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 
 
Jak stanowi art. 15zs. ust. 1 ustawy świadczenie        
postojowe przysługuje jednorazowo, z zastrzeżeniem art.      
15zw. Przysługuje ono w wysokości 80% kwoty       
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego     
w 2020 r., zaś osobie prowadzącej pozarolniczą       
działalność gospodarczą -  w wysokości 50% tej kwoty . 
 
W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia         
postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe. 
 
Wniosek o przyznanie postojowego składamy do      
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 
W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną      
wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za          
pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub    
zamawiającego. 
 
Wniosek  zawiera : 
1) dane osoby uprawnionej: 

a) imię i nazwisko, 
b) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego       

numeru, serię i numer dowodu osobistego lub       
numer paszportu w przypadku osób, o których       
mowa w art. 15zt ust. 1 pkt 2, 

c) numer NIP albo, jeżeli nie nadano tego numeru        
PESEL, REGON w przypadku osób, o których       
mowa w art. 15zr ust. 1 pkt 1, 

d) adres miejsca zamieszkania albo adres do      
korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 

e) zamieszkania, 
f) nazwę skróconą płatnika składek, 
g) adres wykonywania działalności; 

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby    
uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w       
kraju instrumentu płatniczego; 

3) dane odpowiednio zleceniodawcy albo    
zamawiającego za pośrednictwem którego składany     
jest wniosek: 
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
b) numer NIP albo, jeżeli nie nadano tego numeru,        

PESEL, REGON, 
c) adres wykonywania działalności albo adres     

zamieszkania; 
4) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą    

działalność gospodarczą potwierdzające: 
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a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc,     
w którym został złożony wniosek o świadczenie       
postojowe przychodu nie wyższego od 300%      
prognozowanego przeciętnego miesięcznego   
wynagrodzenia brutto w gospodarce    
narodowej w 2020 r., 

b) przestój w prowadzeniu działalności, o którym      
mowa w art. 15zr ust. 4, 

c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc     
złożenia wniosku o świadczenie postojowe     
przychodu o co najmniej 15% niższego od       
przychodu uzyskanego w miesiącu    
poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie     
zawiesiła prowadzenia pozarolniczej   
działalności gospodarczej; 

5) oświadczenie osoby wykonującej umowę    
cywilnoprawną potwierdzające uzyskanie w    
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został      
złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu      
nie wyższego niż 300% prognozowanego     
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto    
w gospodarce narodowej w 2020 r; 

6) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do       
świadczenia postojowego; 

7) podpis wnioskodawcy. 
 
Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza     
do wniosku, o którym mowa powyżej: 
1) oświadczenie potwierdzające: 

a) niedojście do skutku lub ograniczenie     
wykonywania umowy cywilnoprawnej z    
powodu przestoju w prowadzeniu działalności,     
o którym mowa w art. 15zr ust. 4, 

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z      
tytułu umowy cywilnoprawnej, 

c) nie otrzymanie pomocy na wypłatę     
wynagrodzeń, o której mowa w art. 15zr ust.7; 

2) kopię umowy cywilnoprawnej. 
 
Osoba uprawniona oraz odpowiednio zleceniodawca lub      
zamawiający oświadcza, że dane zawarte we wniosku, o        
którym mowa w ust. 1, i oświadczeniach są zgodne ze          
stanem faktycznym i prawnym. 
 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w           
formie dokumentu papierowego albo elektronicznego     
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,    
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za      
pomocą profilu informacyjnego utworzonego w     
systemie teleinformatycznym udostępnionym przez    
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może     
przyznać świadczenie postojowe po raz drugi na       
wniosek osoby, której wypłacono świadczenie     
postojowe. 
 
Wniosek o powtórne przyznanie świadczenia     
postojowego, zawiera dane wymienione w art. 15zt ust.3 
pkt 1 i 2, oraz oświadczenie osoby uprawnionej, że jej          
sytuacja materialna w następstwie wystąpienia     
okoliczności potwierdzonych we wniosku lub załączniku      
do wniosku, o których mowa w art. 15zt ust. 3 i 4, nie             
uległa poprawie. 
 
Wypłata świadczenia postojowego po raz drugi może       
zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu       
następującym po miesiącu wypłaty świadczenia     
postojowego (pierwszego). 
 
W zakresie nieuregulowanym, do świadczenia     
postojowego, o którym mowa wyżej, stosuje się przepisy        
dotyczące świadczenia postojowego. 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie     
postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia          
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej 
do jego przyznania. 
 
Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie      
bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby      
uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju        
instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19        
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r.           
poz. 659, 130 i 1495). 
 
Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń      
Społecznych albo przekazane z użyciem środków      
komunikacji elektronicznej, są zobowiązane do     
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących     
numerów rachunków bankowych osób uprawnionych do      
wypłaty świadczenia postojowego oraz przekazywania     
danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych     
rachunków.  
 
Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w       
drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do        
świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do     
właściwego sądu w terminie i według zasad określonych        
w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks           
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z          
późn. zm. )) dla postępowań w sprawach z zakresu         
ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art.         
83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie          
ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. 
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Świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego       
świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy. Koszty       
obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty          
przeznaczonej na wypłatę świadczenia postojowego. 
 
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe,      
jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami        
ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach        
określonych przepisami prawa cywilnego. 
 
Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się       
świadczenie: 
1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych      

oświadczeń lub dokumentów albo w innych      
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd     
przez osobę pobierającą świadczenie; 

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z       
przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń     
Społecznych. 
 

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego      
do dnia zwrotu. Decyzji zobowiązującej do zwrotu       
nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie     
wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w           
którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe. 
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone     
prawomocna decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów       
upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc        
od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie         
nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. 
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych     
ustalone prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i       
kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych a jeżeli prawo do        
świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o         
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty     
nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają     
zwrotowi łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 1, na           
rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń      
Społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLA KSIĘGOWYCH 
 

Zmiany mające poprawić płynność finansową,     
w tym zmiany w przepisach podatkowych 
 
1. Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy        

najemca lokalu nie prowadził działalności w      
obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży     
powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia       
epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa      
przewiduje korzystniejsze dla najemcy    
rozwiązanie. Omówimy tę kwestię szerzej w      
następnym wydaniu biuletynu. 
 

2. Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu       
płatności zaliczek na podatek dochodowy od      
wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu      
2020 r. 

3. Prawo do przesunięcie na 20 lipca 2020 roku        
terminu do zapłaty podatku od przychodów z       
budynków za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020         
r., o ile firma odnotowała przychody niższe o co         
najmniej 50 proc. 

4. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu      
użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu      
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w     
prawo własności do 30 czerwca 2020 r. 

5. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w     
należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS. 

6. Zwolnienie z podatku od czynności     
cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki    
zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

7. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy      
jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów     
prowadzenia działalności gospodarczej   
mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres        
nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem         
karencji, z możliwością umorzenia w przypadku nie       
zmniejszenia stanu zatrudnienia. 

8. Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne       
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,     
zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w      
2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w        
2019 r. – gdy w 2020 r. osiągnął przychody niższe o           
co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r. 

9. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu     
(przychodu) darowizn przekazanych na    
przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą     
podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w      
pełnej wysokości), przekazane podmiotom    
wykonującym działalność leczniczą, a także     
przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz     
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Centralnej Bazie Rezerw   
Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

10. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na       
podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw.       
złych długów wobec podatnika będącego     
dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co         
najmniej 50 proc.). 

11. Możliwość odstąpienia przez „małych    
podatników” od opłacania zaliczek w formie      
uproszczonej opłacanych za miesiące    
marzec-grudzień 2020 r. 

12. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1       
stycznia 2021 r. 

13. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w      
2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą      
działalność gospodarczą przychodów z tytułu:     
wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do do kredytów       
przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do      
oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie     
ustawy. 

14. Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla       
sektorów i podsektorów energochłonnych    
usprawniające i przyspieszające wypłaty    
rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do     
emisji, które poniesione zostały przez     
przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak      
również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w     
odniesieniu do niektórych elementów systemu     
rekompensat. 

15. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad      
nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych     
wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną       
organizację spółek handlowych. 

16. Zmiany w Prawie zamówień publicznych w      
zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o      
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem     
COVID-19 na należyte wykonanie umowy,     
możliwości dokonania zmiany umowy,    
niedochodzenia należności, w tym kar umownych      
oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie        
dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od     
dochodzenia należności. 

17. Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia)    
lub innych modyfikacji warunków finansowych     
uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z    
segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej       
sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia     
epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie     
będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji     
kredytobiorcy. 

18. Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o      
wartość aktywów wynikających z umowy kredytu,      
udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami    

COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie       
ustawy do 31 sierpnia 2020 r. 

19. Wprowadzenie przepisów umożliwiających   
gminom: wprowadzenie za część 2020 roku      
zwolnienia z podatku od nieruchomości     
wskazanym grupom przedsiębiorców, których    
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z       
ponoszeniem negatywnych konsekwencji   
ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedłużenie,     
w drodze zarządzenia organów wykonawczych,     
terminów płatności rat podatku od nieruchomości,      
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie          
dłużej niż do 30 września tego roku. 
 

Odroczenie i przesunięcie terminów    
niektórych obowiązków 
 
1. Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.         

obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla      
wszystkich podatników, z możliwością    
dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w       
maju 2020 r. 

2. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o     
prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające     
ponad 50 osób na październik 2020 roku. 

3. Przesunięcie o 3 miesiące, z 13 kwietnia na 13 lipca          
2020 roku, terminu obowiązku zgłoszenia informacji      
do Centralnego Rejestru Beneficjentów    
Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu     
brudnych pieniędzy). 

4. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach       
transferowych do 30 września 2020 r. 

5. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o      
dokonaniu zapłaty na rachunek nie zamieszczony w       
wykazie podatników VAT, o którym mowa w art.        
96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do         
14-dniowego). 

6. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań     
urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości     
eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6      
miesięcy. 

7. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów    
ewidencji odpadów w formie papierowej do 31       
grudnia 2020 r. 

8. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na        
zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem    
nowym sprowadzonym z terytorium UE albo      
zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu       
zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r. 

9. Umożliwienie w 2020 r. organom administracji miar       
odraczanie terminu dokonania legalizacji i zezwalanie      
na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych     
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wobec których dokonano takiego odroczenia, ale      
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

10. Wydłużenie terminu składania wniosków o     
udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy     
oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu      
bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu      
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,     
wydłużenie z mocy prawa okresów ważności      
zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do        
30 dni od dnia odwołania tego stanu). 

11. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej     
niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do       
pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i       
niezdolności do samodzielnej egzystencji, o     
niezdolności do samodzielnej egzystencji, o     
okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień    
do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez     
lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu      
Ubezpieczeń Społecznych na czas określony,     
stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o      
niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu     
niepełnosprawności, kart parkingowych oraz    
lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w      
tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i       
organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu        
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 
 
 
 

DLA KADROWCÓW 
 

 
L4 - kogo ZUS kontroluje najczęściej? 
ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli osób przebywających       
na zwolnieniach lekarskich. Sprawdza, czy choremu      
rzeczywiście należy się L4, ale też czy jest ono         
prawidłowo wykorzystywane. Okazuje się, że jest siedem       
grup pracowników, którym ZUS szczególnie się przygląda.       
Kogo najczęściej bierze pod lupę? 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może: 
● skierować ubezpieczonego na badanie do lekarza      

orzecznika lub konsultanta, na badania dodatkowe –       
w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, 

● zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie     
lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej    
stanowiącej podstawę wystawienia tego    
zaświadczenia. 

 
Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy       
są również kontrolowane pod kątem prawidłowości ich       

wykorzystywania. ZUS sprawdza, czy ubezpieczony w      
okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje       
pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia w       
sposób niezgodny z jego celem. 
 
Ważne! 
Do kontrolowania pracowników pod kątem     
prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy     
upoważniony jest nie tylko ZUS, ale również pracodawcy,        
którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej      
20 ubezpieczonych. 
 
Tym 7 grupom chorych ZUS przygląda się szczególnie 
Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień     
lekarskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych typuje w      
szczególności przypadki, w których świadczeniobiorcy: 
1. korzystają często z krótkotrwałych zwolnień     

lekarskich, 
2. uzyskują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych      

lekarzy albo z tytułu różnych schorzeń, 
3. korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych, 
4. przed zachorowaniem podlegali krótko ubezpieczeniu     

chorobowemu, 
5. byli już pozbawieni prawa do zasiłku, w związku z         

niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień   
lekarskich, 

6. nie stawili się w wyznaczonym terminie na badanie        
związane z kontrolą prawidłowości orzekania o      
czasowej niezdolności do pracy przez lekarza      
orzecznika Zakładu, 

7. co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują       
pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie     
lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem. 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza także     
kontrole na podstawie danych pozyskiwanych z zasobów       
systemu informatycznego. Sprawdza m.in. osoby     
zgłoszone do ubezpieczeń przez więcej niż jednego       
płatnika składek, gdy u jednego pracodawcy ubezpieczony       
pobierał zasiłek, a drugi pracodawca nie przekazał do ZUS         
informacji o pobieranym zasiłku. 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, gazeta.pl, 
gazetaprawna.pl, infor.pl,  bgk.pl 
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