
k o r o n a w i r u s @ . a x e l o . p l

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

zmiany dotyczące poszczególnych sektorów 
i branż

1

KORONAW IRUS

ALERT AXELO

26 marca 2020

W projekcie utrzymano następujące, dotychczas przewidywane 
formy wsparcia:

◼ Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Projekt ustawy zakłada, że do zamówień na
usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego
ochrona zdrowia publicznego. Ponadto ustawa zakłada wyłączenie stosowania prawa
zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu
niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo, projekt przewiduje wprowadzenie 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.

◼ Czasowa rezygnacja z zakazu handlu w niedziele. Projekt ustawy przewiduje
możliwość rezygnacji z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem
w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby
oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
Wyłączenie miałoby obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania.

◼ Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP.
Według założeń projektu w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym
mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz terminu na złożenie w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język
polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub
zmienionego patentu europejskiego, o których mowa w ustawie o dokonywaniu
europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy
biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

◼ Zawieszenie uprawnienia do wypowiedzenia umowy najmu lub wysokości
czynszu. Według założeń projektu do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się
najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Powyższe nie dotyczy jednak:

− umów zawartych na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub

− najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu

mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten

spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z

przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Dodatkowo wypowiedzenie umowy pozostaje dopuszczalne w przypadku wypowiadania
umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

− z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa

dotyczących sposobu używa tego lokalu lub

− koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.
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◼ Obniżenie o 90 % 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. Zmiana dotyczy wszystkich objętych zakazem
prowadzenia działalności wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych, w tym
np. lokale czy tzw. wyspy. Warunkiem obniżenia czynszu będzie jednak objęcie
najemcy zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na podstawie
przepisów prawa, a więc m.in. ze względu na przepisy rozporządzenia w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego i faktyczne podporządkowanie się temu nakazowi bądź
ograniczeniu.

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

◼ Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną. Projekt ustawy wprowadza z mocy
prawa termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny po upływie 180 dni od
dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu. Ustawodawca przewiduje jednak, że
odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia
przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do
realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym
miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota
wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

◼ Umowy z zakresu działalności kulturalnej i rozrywkowej. Analogiczne rozwiązanie
jak w przypadku umów o imprezę turystyczną ustawodawca przewidział w odniesieniu
do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw i
kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub
organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe. Tutaj również ustawodawca
wprowadza możliwość rozwiązania bądź odstąpienia od umowy, skutecznego z mocy
prawa po upływie 180 dni od powiadomienia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem zachowania
uprawnienia do otrzymania vouchera.

◼ Wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być
kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem
zmiany formy upowszechniania tej działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12
miesięcy od ogłoszenia ich odwołania.

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

◼ 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.

W projekcie wprowadzono następujące modyfikacje:

◼ Czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi zostało zastąpione czasowym wstrzymaniem pobierania wynagrodzeń dla
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów
praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie
są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu
za świadczenie przez niego usług w danym okresie.
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W projekcie dodano:

◼ Zapisy uwzględniające propozycje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ustanawiające delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa
i rozwoju wsi do określenia w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen lub
maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub
usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub
kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Projekt przewiduje również nałożenie kar,
za nieprzestrzeganie maksymalnych cen i maksymalnych marż w wysokościach
ustalonych w rozporządzeniu.

◼ Zapisy uwzględniające propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którymi w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa
cywilnego i administracyjnego:

− od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub

organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i

obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,

− zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje

wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności

wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,

− zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

− do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego

rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków

wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Projekt przewiduje jednak, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których
mowa powyżej, nie dotyczy terminów m.in. w sprawach wyboru lub powołania organów, których
kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminów w postępowaniach w
sprawach wniosków i pytań prawnych wszczętych i nie zakończonych przed Trybunałem
Konstytucyjnym.
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