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DLA BIZNESU  
Badania lekarskie oraz szkolenia BHP w dobie 

COVID-19 

Poniżej przedstawiamy przepisy, które obowiązują w      
zakresie wykonywania profilaktycznych badań    
lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP. 

1. Badania wstępne i kontrolne 

W przypadku braku dostępu do lekarza      
uprawnionego do przeprowadzenia badania    
wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy),      
badanie takie może przeprowadzić i wydać      
odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.     
Badanie to może być przeprowadzone za      
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub    
systemów łączności. 

2. Badania okresowe 

Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań     
okresowych. 

W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane       
przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po           
tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich        
badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i      
okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie      
dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia         
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub      
stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60         
dni od dnia jego odwołania. 

3. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu       
epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń     
wstępnych w dziedzinie bhp w całości za       
pośrednictwem środków komunikacji   
elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu    
stanowiskowego: 

● pracownika zatrudnianego na stanowisku    
robotniczym; 

● pracownika zatrudnionego na stanowisku, na     
którym występuje narażenie na działanie     
czynników niebezpiecznych; 

● pracownika przenoszonego na stanowisko, o     
którym mowa w pkt 1 i 2; 

● ucznia odbywającego praktyczną naukę    
zawodu oraz studenta odbywającego praktykę     
studencką. 

4. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp 

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia      
okresowego w dziedzinie bhp przypada w: 

● okresie obowiązywania stanu zagrożenia    
epidemicznego albo stanu epidemii lub 

● w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu        
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy     
nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo      
stanu epidemii 

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia          
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w     
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii,       
albo stanu epidemii. 

 

Podsumowanie zmian podatkowych 
związanych z pandemią koronawirusa 

Z dniem 31 marca 2020 r., 18 kwietnia 2020 r. oraz 16            
maja 2020 r. weszły w życie, zmiany w ustawach         
podatkowych wprowadzone przepisami ustawy z dnia      
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych         
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – dalej       
nazywanej drugą specustawą (pot. Tarcza 2.0),      
ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych         
instrumentach wsparcia w związku z     
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 – dalej      
nazywanej trzecią specustawą (pot. Tarcza 3.0),      
oraz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie          
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w       
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa     
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SARS-CoV-2 – dalej nazywanej czwartą     
specustawą (pot. Tarcza 4.0). 

Zmiany te zostały wprowadzone w przepisach: 

1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku         
dochodowym od osób fizycznych - dalej      
u.p.d.o.f., 

2. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku         
dochodowym od osób prawnych - dalej      
u.p.d.o.p., 

3. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o        
zryczałtowanym podatku dochodowym od    
niektórych przychodów osiąganych przez osoby     
fizyczne – dalej u.z.p.d.o.f., 

4. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od          
towarów i usług – dalej u.p.t.u., oraz w        
przepisach dwóch ustaw nowelizujących u.p.t.u. 

5. z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie zmiana          
w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku          
od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c. 

6. Wskazane specustawy wprowadziły również    
zmiany podatkowe 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 – dalej nazywanej pierwszą     
specustawą (Tarcza 1.0). 

Poniżej prezentujemy Państwu listę wspomnianych     
wyżej zmian wraz ze wskazaniem właściwych aktów       
prawnych: 

Zmiany podatkowe związane z pandemią koronawirusa 

Lp. Zmiana Podstawa 

prawna 

Zmiany w zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym 

1. umożliwienie wstecznego odliczania   

straty podatkowej, na której wpływa     

miała pandemia koronawirusa 

art. 52k 
u.p.d.o.f. 

art. 38f 
u.p.d.o.p. 

2. umożliwienie odliczania darowizn   

przekazywanych na przeciwdziałanie   

pandemii 

art. 52n 
u.p.d.o.f. 

art. 57b 
u.z.p.d.o.f. 

art. 38g 
u.p.d.o.p. 

3. wydłużenie terminu płatności podatku    

od przychodów z budynków 

art. 52p 

u.p.d.o.f. 

art. 38h 

u.p.d.o.p. 

4. wyłączenie obowiązku podatkowego   

rozliczania przez poszkodowanych przez    

pandemię dłużników nieuregulowanych   

świadczeń pieniężnych 

art. 52q 

u.p.d.o.f. 

art. 57c 

u.z.p.d.o.f. 

art. 38i 

u.p.d.o.p. 

5. możliwość rezygnacji z uproszczonych    

zaliczek na podatek dochodowy 

art. 52r 

u.p.d.o.f. 

art. 38j 

u.p.d.o.p 

6. umożliwienie jednorazowej amortyzacji   

środków trwałych nabywanych do    

wytwarzania towarów związanych z    

przeciwdziałaniem pandemii  

koronawirusa 

art. 52s ust. 2 
u.p.d.o.f. 

art. 38k ust. 2 
u.p.d.o.p. 

7. możliwość korzystania z ulgi B+R na      

etapie obliczania zaliczek 

art. 52t 
u.p.d.o.f. 

art. 38l 
u.p.d.o.p. 

8. możliwość korzystania z   

preferencyjnego opodatkowania  

dochodów z kwalifikowanych praw    

własności intelektualnej (tzw. IP Box)     

na etapie zaliczek na podatek 

art. 52u 
u.p.d.o.f. 

art. 38m 
u.p.d.o.p. 
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9. podwyższenie limitów niektórych   

zwolnień z PIT 

art. 52l 
u.p.d.o.f. 

10. zwolnienie z PIT niektórych świadczeń     

przyznawanych w związku z pandemią     

koronawirusa 

art. 52m 
u.p.d.o.f. 

11. opóźnienie terminu wpłaty zaliczek    

niektórych zaliczek pobieranych przez    

płatników 

art. 52o 
u.p.d.o.f. 

12. przedłużenie czasu na przekazanie 1%     

organizacji pożytku publicznego 

art. 52v 
u.p.d.o.f. 

13. przedłużenie terminów złożenia na    

zeznań PIT i deklaracji DSF-1 oraz      

zapłaty podatku dochodowego od osób     

fizycznych i daniny solidarnościowej 

art. 15zzj 
pierwszej 

specustawy 

14. Uznanie za spełnione niektórych    

warunków dotyczących uznawania za    

podatników podatkowych grup   

kapitałowych 

art. 38n 
u.p.d.o.p. 

15. przedłużenie terminu do dokonywania    

zawiadomień o dokonaniu płatności na     

rachunek spoza tzw. „białej listy” 

art. 15zzn 

pierwszej 

specustawy 

16. wyłączenie uznawania za przychody    

podlegające CIT przychodów z tytułu     

zwolnienia z obowiązku opłacania    

składek 

art. 31zo 

pierwszej 

specustawy 

17. wyłączenie powstawania przychodów z    

tytułu umarzania pożyczek z Funduszu     

Pracy 

art. 15zzd 

pierwszej 

specustawy 

18. przedłużenie terminów na wykonanie    

obowiązków związanych z   

dokumentacją cen transferowych 

art. 31z 

pierwszej 

specustawy 

Zmiany z zakresu VAT 

19. opóźnienie rozpoczęcia stosowania   

nowego zakresu obniżonych stawek    

VAT 

art. 58 drugiej 
specustawy 

20. opóźnienie wejścia w życie przepisów o      

nowym pliku JPK_VAT 

art. 63 drugiej 
specustawy 

21. umożliwienie wydawania paragonów w    

formie elektronicznej 

art. 111 ust. 
3a pkt 1 lit. b 

u.p.t.u. 

Zmiana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych 

22. dodanie zwolnienia obejmującego   

sprzedaż i zamianę walut wirtualnych 

art. 9 pkt 1    

lit. 1a u.p.c.c. 

 

Źródło: gov.pl, Krywan Tomasz. Tarcza antykryzysowa -       
pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem.        
System Informacji Prawnej LEX. 
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