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Tarcza antykryzysowa  
– pomoc dla przedsiębiorców
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>SPIS TREŚCI

Tarcza antykryzysowa 
– pomoc dla 
przedsiębiorców
∑  NADZWYCZAJNE ZMIANY W PRAWIE 

Najważniejsze regulacje prawne w związku z Covid-19; ważne 
dla przedsiębiorców zmiany w terminach >3–4

∑  CZY SPECUSTAWA POMOŻE PRACODAWCOM PODCZAS 
KRYZYSU
Przedsiębiorcy w czasie epidemii muszą zmierzyć się
z opóźnieniami w dostawach i płatnościach, z zatrzymaniem 
produkcji lub sprzedaży, problemami pracowniczymi >4–6

∑  OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY 
– PRACODAWCY 
Regulacje prawa pracy nakładają na pracodawcę wiele 
obowiązków, ale i uprawnień, z których może skorzystać 
w czasie panującej epidemii >6–7

∑  ZDALNY RATUNEK DLA CZŁONKÓW ORGANÓW 
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
Nowelizacja dopuszcza uczestnictwo w posiedzeniu zarządu 
i rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość >8

∑  NOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 
Specustawa koronawirusowa wprowadza regulacje, które mają 
wesprzeć właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców 
oraz najemców nieruchomości >9–11

∑  ZMIANA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Założeniem nowo wprowadzonych przepisów jest 
umożliwienie kontynuowania realizacji zamówień pomimo 
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce >11–13

∑  SPORY SĄDOWE W CZASACH COVID-19
Jedną z licznych obaw związanych z ogłoszeniem stanu 
epidemii było to, w jaki sposób przedsiębiorca ma w obecnych 
warunkach dochować terminów prawa materialnego bądź 
procesowego. >13–15

STAN PRAWNY NA 6 KWIETNIA 2020 R.

Koło ratunkowe 
dla biznesu

TERESA SIUDEM
redaktor prowadząca

Maszynka legislacyjna przyspieszyła. To konieczność 
wynikająca z pandemii koronawirusa, uderzającego 
w gospodarkę. W ciągu jednego dnia – 31 marca – Sejm 
uchwalił nowelizację specustawy koronawirusowej, 

prezydent ją podpisał i tego samego dnia zdecydowana większość 
przepisów weszła w życie. 

Ten pośpiech jest zrozumiały, bo pilnej pomocy potrzebują  
przedsiębiorcy, zmuszeni restrykcyjnymi nakazami do 
ograniczenia działalności lub czasowego zamknięcia swoich 
sklepów, zakładów. Ale skutki pandemii odczuje także sektor 
produkcji czy robót budowlanych – bo gospodarka to system 
naczyń połączonych. 

Ci wszyscy przedsiębiorcy opłacają daniny publiczne, 
zaciągnęli zobowiązania wynikające z różnego rodzaju 
kontraktów, a większość z nich zatrudnia także pracowników. 
I jeśli na przetrwanie tego trudnego okresu nie otrzymają pomocy, 
wielu z nich zakończy działalność z dnia na dzień, przenosząc 
swoje problemy finansowe – niczym najgorszy wirus – na kolejne 
firmy. 

Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy specjalny raport, 
omawiający rozwiązania przyjęte w tzw. tarczy antykryzysowej. 
Prawnicy podpowiadają w nim na jaką pomoc mogą liczyć 
pracodawcy, komentują najważniejsze zmiany dotyczące: prawa 
pracy, nieruchomości, umów o zamówienie publiczne, spółek 
kapitałowych. I wyjaśniają jak prowadzić spory sądowe w czasach 
Covid-19.  

Czy te rozwiązania prawne są wystarczające? Stowarzyszenia 
reprezentujące przedsiębiorców odpowiadają zdecydowanie 
– nie i proponują kolejne zmiany. Być może, jeszcze zanim ten 
raport trafi do Państwa rąk, Sejm uchwali nowe, pomocowe 
przepisy dla biznesu. Trwa wyścig z czasem. 

M
AT

. P
R

A
S

.

Redaktor prowadząca: Teresa Siudem, tel. 22 463 05 38, e-mail: teresa.siudem@rp.pl. 

Redakcja techniczna: Anna Gołaszewska-Gałązka, Elżbieta Koźlik

Dodatek do „Rzeczpospolitej” tylko dla prenumeratorów

/ ©℗

16-04-RR-1-V-001-KO.indd   216-04-RR-1-V-001-KO.indd   2 06.04.2020   18:1006.04.2020   18:10



TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020 RAPORT RZECZPOSPOLITEJ 16 K W I E T N I A  2020 3

Walka z epidemią koronawirusa 
wymusiła wprowadzenie 
wielu zmian w prawie. Uregu-
lowania wymagały nie tylko 

nowe zadania organów administracji, ale 
także uprawnienia i obowiązki przedsię-
biorców, którzy mocno odczuwają skutki 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.   

Podstawowym narzędziem legislacyj-
nym stała się przyjęta na początku 
marca tzw. specustawa koronawiruso-
wa. Zmiany i ograniczenia w funkcjono-
waniu działalności firm wynikają także 
z rozporządzeń wydawanych w związku 
z wprowadzonym najpierw (od 14 do 19 
marca 2020 r.) stanem zagrożenia epi-
demicznego, a następnie (od 20 marca 
2020 r.) stanem epidemii. Pod koniec 
marca w ramach tzw. tarczy antykryzy-
sowej przyjęte zostały dodatkowe regu-
lacje, w tym nowelizacja specustawy, 
która zawiera wiele przepisów dotyczą-
cych różnych sfer działalności przedsię-
biorców (np. przepisy dotyczące skła-
dek ZUS, podatków, prawa pracy, naj-
mów czy postępowań przed sądami i 
organami). Nowe przepisy wprowadza-
ją m.in. zmiany w wielu ważnych dla 
przedsiębiorców terminach (jak cho-
ciażby przesunięcie terminu rozliczeń 
rocznych PIT i CIT czy ostatnie zmiany 

dotyczące sprawozdań finansowych 
spółek). 

Należy pamiętać, że w związku z aktu-
alną nadzwyczajną sytuacją prawo 
zmienia się bardzo dynamiczne. Każde-
go dnia pojawia się kilka lub kilkanaście 
nowych rozporządzeń regulujących 
nowe kwestie. Już zapowiedziane są 
także kolejne nowelizacje tarczy anty-
kryzysowej, które mają być realną po-
mocą dla przedsiębiorców wobec poja-
wiających się problemów i wątpliwości. 
Prowadzenie działalności gospodarczej 
w tym czasie wymaga więc stałego mo-
nitorowania zmian prawa.

Nadzwyczajne zmiany w prawie 

LEGISLACJA | Specustawa koronawirusowa 

∑  ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawa 
koronawirusowa;

∑  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 2020 r. 
poz. 433, ze zm.);

∑  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 2020 r. 
poz. 490);

∑  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 2020 r. poz. 491, ze zm.)

∑  rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (DzU z 2020 r. poz. 566 ze zm.);

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

∑  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 
(DzU z 2020 r. poz. 567);

∑  ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju 
(DzU z 2020 r. poz. 569). ∑

Najważniejsze regulacje prawne w związku z Covid-19

CIĄG DALSZY NA STRONIE 4

Zdarzenie Nowy termin
Prawo podatkowe i finansowe

złożenie zawiadomienia o dokonaniu 
zapłaty na rachunek niezamieszczony 
w wykazie podatników VAT

14 dni od zlecenia przelewu

rozpatrzenie wniosku o wydanie 
indywidualnej interpretacji podatkowej

6 miesięcy (z możliwością przedłużania 
w drodze rozporządzenia o dalsze 
okresy, do 3 miesięcy)

przekazanie przez płatników zaliczek na 
podatek PIT od wynagrodzeń (tzw. 
PIT-4) pobranych w marcu i kwietniu 
2020 r.

do 1 czerwca 2020 r.

rozliczenie roczne PIT za 2019 r. do 31 maja 2020 r.
rozliczenie roczne CIT za 2019 r. do 31 maja 2020 r.
rozliczenie roczne CIT za 2019 r. przez 
organizacje pozarządowe

do 31 lipca 2020 r.

wprowadzenie nowej matrycy stawek 
VAT

1 lipca 2020 r.

składanie nowych JPK_VAT z 
deklaracją przez dużych podatników

od 1 lipca 2020 r.

zapłata podatku od przychodów 
z budynków za marzec, kwiecień i maj 
2020 r.

do 20 lipca 2020 r.

złożenie informacji o cenach 
transferowych (TP-R) za 2019 r.

do 30 września 2020 r.

wypełnienie obowiązków dot. 
sprawozdawczości finansowej oraz 
niektórych informacji podatkowych

przedłużenie terminów zgodnie 
z rozporządzeniami ministra finansów 
z 31 marca 2020 r. (DzU poz. 563 i 
570)

Cudzoziemcy
złożenie przez cudzoziemca wniosków 
o udzielenie zezwoleń związanych z 
pobytem na terytorium RP

30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii

ważność wizy krajowej cudzoziemca
ważność zezwolenia na pobyt czasowy
termin na opuszczenie przez 
cudzoziemca terytorium RP
termin dobrowolnego powrotu 
cudzoziemca
ważność zezwolenia na pracę
złożenie wniosku o przedłużenie 
zezwolenia na pracę

nie wcześniej niż 90 dni przed 
upływem ważności i nie później niż 
w ostatnim dniu przedłużonego okresu 
ważności zezwolenia

wykonywanie bez zezwolenia pracy 
określonej oświadczeniem o 
powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi

30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii

Usługi turystyczne, kulturalne, rozrywkowe itp.
skuteczność odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy o udział w imprezie 
turystycznej

po 180 dniach od powiadomienia 
o odstąpieniu przez podróżnego lub 
rozwiązaniu przez organizatora 
turystyki

zwrot klientowi przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność kulturalną, 
rozrywkową, rekreacyjną, hotelową itp. 
środków w przypadku rozwiązania 
umowy z klientem

180 dni od skutecznego rozwiązania 
umowy

Ważne zmiany dotyczące terminów w związku z Covid-19
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MAGDALENA KRZEMIŃSKA
adwokat senior associate 
w Kubas Kos Gałkowski
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Przedsiębiorcy w czasie panującej epidemii muszą 
zmierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi 
z opóźnieniami w dostawach i  płatnościach, 
z zatrzymaniem produkcji lub sprzedaży, a także 

z problemami pracowniczymi. Pracownicy są tym ele-
mentem całego biznesu, który łączy ze sobą zarówno 
finansowe (utrzymanie ciągłości działalności), jak i zdro-
wotne (to oni mogą zostać dotknięci chorobą) aspekty 
epidemii. Dlatego też rząd przygotował w  tzw. tarczy 
antykryzysowej wiele różnych form pomocy i ułatwień 
dla pracodawców. Jak w praktyce wyglądają te rozwią-
zania? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.  

∑ Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub 
obniżonym wymiarem czasu pracy. 

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów go-
spodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19, może 
zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowni-
ków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Poza pewnymi wyjątkami o dofinansowanie może 
ubiegać się przedsiębiorca (niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstwa), który nie zalega w regulowaniu zo-
bowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia 
społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r. Nie mogą 
również zachodzić przesłanki do ogłoszenia jego upa-
dłości.

Konieczne jest wystąpienie spadku obrotów gospodar-
czych w przedsiębiorstwie, czyli spadku sprzedaży towa-
rów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15 proc., obliczonego jako stosunek-
dwóchłącznych obrotów w ciągu dowolnie wskaza-

nych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypada-
jących pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a dniem poprzedza-
jącym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
w  porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 
dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku po-
przedniego; lub

2) nie mniej niż o 25 proc., obliczonego jako stosunek 
obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalenda-

rzowego pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a dniem poprze-
dzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przestój ekonomiczny

Chodzi o niewykonywanie pracy przez pracownika 
z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostaje 
w gotowości do pracy. Przestój może obejmować osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy 
o  pracę nakładczą, umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio 

Czy specustawa p
kryzysu

POMOC FINANSOWA | Spadek obrotów, przestoje 
ekonomiczne

CIĄG DALSZY ZE STRONY 3
Zdarzenie Nowy termin

Nieruchomości

zapłata opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego i opłaty 
przekształceniowej za 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

zwołanie walnych zgromadzeń 
spółdzielni i zebrań właścicieli lokali

6 tygodni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii

Prawo energetyczne

ważność świadectw kwalifikacyjnych, 
które tracą ważność od 1.03.2020 r. 
do 30.06.2020 r.

do 31 grudnia 2020 r.

przekazywanie sprawozdań, 
oświadczeń oraz raportów za 2020 r. 
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych

przedłużenie o 30 dni kalendarzowych

przedłużenie terminu realizacji 
zobowiązania wytwórcy do 
wytworzenia po raz pierwszy energii 
elektrycznej z OZE (na wniosek)

nie dłużej niż 12 miesięcy od upływu 
terminu spełnienia zobowiązania

Gospodarka odpadami

możliwość sporządzania dokumentów 
ewidencji odpadów w formie 
papierowej

do 31 grudnia 2020 r.

zakończenie wprowadzania 
dokumentów ewidencji odpadów 
sporządzonych w formie papierowej 
do systemu BDO

do 31 stycznia 2021 r.

Znaki towarowe i patenty

brak rozpoczęcia lub przerwanie biegu 
terminu na:
∑ złożenie sprzeciwu wobec zgłoszenia 
znaku towarowego,
∑ złożenie w Urzędzie Patentowym 
tłumaczenia na j. polski patentu 
europejskiego, ograniczonego lub 
zmienionego patentu europejskiego

od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 
r. (terminy biegną na nowo od 1 lipca 
2020 r.)

Pozostałe

zgłaszanie informacji do Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
przez spółki wpisane do KRS przed 13 
października 2019 r.

do 13 lipca 2020 r.

ogłoszenie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i minimalnej 
stawki godzinowej

do 15 września 2020 r.

wdrożenie II etapu PPK (firmy 
zatrudniające min. 50 osób według 
stanu na 30.06.2019 r.):
∑ zawarcie umowy o zarządzenie PPK
∑ zawarcie umowy o prowadzenie PPK

odpowiednio:
∑ do 27 października 2020 r.
∑ do 10 listopada 2020 r.

kontynuacja zawieszenia podatku od 
sprzedaży detalicznej

do 1 stycznia 2021 r.

zmiany kodeksu cywilnego dot. 
zrównania pozycji prawnej drobnych 
przedsiębiorców i konsumentów w 
zakresie klauzul abuzywnych i rękojmi 
za wady

1 stycznia 2021 r.
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a pomoże pracodawcom podczas 

przepisy o zleceniu. Przestojem 
można objąć zarówno całe przed-
siębiorstwo, jak i poszczególne jego 
części lub działy. 

Pracownikowi objętemu prze-
stojem ekonomicznym pracodawca 
może obniżyć wynagrodzenie nie 
więcej niż o 50 proc., nie mniej 
jednak niż do wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
w  przeliczeniu na etat (obecnie 
2600 PLN brutto). Tarcza antykry-
zysowa przewiduje dofinansowa-
nie tego wynagrodzenia ze środków 
FGŚP, w wysokości 50 proc. mini-
malnego wynagrodzenia za pracę 
w przeliczeniu na etat (przy pełnym 
etacie jest to kwota 1300 zł brutto) 
wraz ze składkami na ubezpiecze-
nie społeczne od kwoty tego dofi-
nansowania. Wysokość dofinanso-
wania nie zależy zatem od wysoko-
ści obniżonego wynagrodzenia, ale 
jest przeliczana w stosunku do 
etatu.

Dofinansowanie nie przysługuje 
do wynagrodzeń tych pracowni-
ków, których wynagrodzenie uzy-
skane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony 
wniosek, było wyższe niż 300 proc. 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia z poprzedniego kwarta-
łu. Jeśli wnioski byłyby składane 
jeszcze w marcu, to kwota ta wyno-
siłaby 15 595,74 zł. Obecnie pozo-
staje oczekiwać na ogłoszenie sta-
wek z I kwartału 2020 roku. 

Obniżenie wymiaru czasu 
pracy 

Pracodawca został uprawniony 
do obniżenia wymiaru czasu pracy 
pracownika o 20 proc., nie więcej 
niż do 0,5 etatu. Obniżone wyna-
grodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę 
z uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy. 

Tak obniżone wynagrodzenie jest 
dofinansowane z FGŚP w połowie, 
jednak nie więcej niż do wysokości 
40 proc. przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku, wraz ze składka-
mi na ubezpieczenie społeczne od 
kwoty tego dofinansowania. Gdy-
by wnioski składane były jeszcze 
w marcu, limit ten wynosiłby 
2079,43 zł. Również tutaj zostało 
ustanowione wyłączenie dla pra-
cowników z wynagrodzeniem 
przekraczającym 300 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia.

Warunki i tryb wykonywania 
pracy w okresie przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy muszą zostać ustalone 
w porozumieniu ze stroną społecz-
ną, zawartym z organizacjami 
związkowymi (jeśli takie działają) 
lub z przedstawicielami pracowni-
ków (jeśli u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa). 
Wyłączone jest stosowanie przepi-
sów kodeksu pracy o tzw. wypowie-
dzeniach zmieniających. Wnio-
skiem o dofinansowanie można 

objąć tylko niektórych pracowni-
ków, o ile wybór nie ma charakteru 
dyskryminacyjnego. 

Świadczenia przysługują przez 
okres trzech miesięcy przypadają-
cych od daty złożenia wniosku, 
z  tym że  Rada Ministrów może 
przedłużyć ten okres w razie po-
trzeby. Pracodawca, który otrzymał 
dofinansowanie na rzecz konkret-
nego pracownika, nie może wypo-
wiedzieć mu umowy o pracę 
z  przyczyn niedotyczących tego 
pracownika w okresie pobierania 
tego dofinansowania oraz w okre-
sie maksymalnie trzech miesięcy 
po jego zakończeniu. Dofinansowa-
nie nie przysługuje wobec pracow-
nika na zwolnieniu chorobowym. 
∑ Dofinansowanie wynagrodzeń pra-
cowników na podstawie umowy o do-
finansowanie zawartej ze starostą 

Starosta może na podstawie za-
wartej umowy przyznać przedsię-

biorcy dofinansowanie obejmujące 
część kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpie-
czenia społeczne (należnych za-
równo od pracowników, jak i  od 
przedsiębiorcy będącego praco-
dawcą), w przypadku spadku ob-
rotów gospodarczych w następ-
stwie wystąpienia Covid-19. 
Przedsiębiorca może wystąpić 
o  dofinansowanie wynagrodzeń 
wszystkich pracowników lub też 
tylko części z nich. 

Dofinansowanie to mogą uzyskać 
jedynie mikro-, mali i średni przed-
siębiorcy na okres nie dłuższy niż 
trzy miesiące (Rada Ministrów 
może przedłużyć ten okres). 

Aby uzyskać dofinansowanie 
konieczne jest wystąpienie spadku 
obrotów gospodarczych – zmniej-
szenie sprzedaży towarów lub 
usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym. Bierze się pod 
uwagę stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych dwóch 
kolejnych miesięcy kalendarzowych 
pomiędzy 1 stycznia 2020  r. a dniem 
poprzedzającym dzień złożenia 
wniosku do łącznych obrotów z ana-
logicznych dwóch kolejnych miesię-
cy kalendarzowych roku poprzed-
niego. Obowiązującą skalę wskazu-
je tabela.

Dofinansowanie jest wypłacane 
w okresach miesięcznych po złoże-
niu przez przedsiębiorcę oświad-
czenia o zatrudnianiu w danym 
miesiącu pracowników objętych 
umową. Przedsiębiorca jest obo-
wiązany do utrzymania w zatrud-
nieniu pracowników objętych 
umową przez okres dofinansowania 
oraz po zakończeniu dofinansowa-
nia przez okres równy temu okreso-
wi, pod rygorem zwrotu dofinanso-
wania (bez odsetek).

Wniosek o dofinansowanie 
przedsiębiorca składa do powiato-
wego urzędu pracy. Przedsiębiorca 
nie może otrzymać dofinansowania 
w części, w której te same koszty 
zostały albo zostaną sfinansowane 
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Spadek obrotów rok do roku 

o co najmniej 

Wysokość dofinansowania 

(ze składkami)

30 proc. 50 proc. wynagrodzenia pracownika, 
nie więcej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia

50 proc. 70 proc. wynagrodzenia pracownika, 
nie więcej niż 70 proc. minimalnego wynagrodzenia

80 proc. 90 proc. wynagrodzenia pracownika, 
nie więcej niż 90 proc. minimalnego wynagrodzenia

Warunki uzyskania dofinansowania i jego wysokość
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Ustawa koronawirusowa (lub inaczej zwana 
tarczą antykryzysową) wprowadziła dla pra-
codawców wiele rozwiązań i ułatwień, które 
sprowadzają się przede wszystkim do dofi-

nansowań wynagrodzeń pracowników (>patrz str. 4–6). 
Niezależnie od tego regulacje prawa pracy nakładają 
na pracodawcę wiele obowiązków, ale także upraw-
nień, z których może skorzystać w czasie panującej 
epidemii. Niżej przedstawiamy niektóre z nich:

Brak możliwości natychmiastowego rozwiązania stosunku 
pracy z powodu wprowadzenia stanu epidemii 

Kodeks pracy szczegółowo reguluje kiedy i w jaki 
sposób pracodawca może rozwiązać z pracownikiem 
umowę o pracę. Kodeks pracy przewiduje następu-
jące możliwości zakończenia stosunku pracy:
∑ na mocy porozumienia stron;
∑  rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem termi-

nu wypowiedzenia;
∑  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne);
∑  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

bez winy pracownika (w razie odpowiednio długiej 
choroby pracownika lub usprawiedliwionej nie-
obecności); 

∑  rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była 
zawarta.
Kodeks pracy nie przewiduje przesłanki rozwią-

zania umowy o pracę takiej jak np. siła wyższa, przez 
którą można byłoby rozumieć wystąpienie stanu 
epidemii. 

Ważne
Powołanie się na siłę wyższą jako podstawę 
rozwiązania stosunku pracy jest w zasadzie 
niemożliwe z uwagi na obowiązującą zasadę 
uprzywilejowania pracownika i bardzo wysoko 
ustanowiony standard jego ochrony. 

Możliwość rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas 
nieoznaczony z powodu likwidacji stanowiska pracy 

Kodeks pracy wymaga, aby oświadczenie praco-
dawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia zawierało przyczynę uzasadnia-
jącą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Sytuacja 
pandemii oraz wprowadzony stan zagrożenia epide-
micznego lub epidemii mogą nie zostać uznane za 
wystarczające przyczyny uzasadniające wypowiedze-
nie lub rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas 
nieoznaczony. 

Dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wska-
zanie jako przyczyny wypowiedzenia (rozwiązania) 
faktu likwidacji stanowiska pracy danego pracow-
nika. Uznaje się, że jest to wystarczająca przyczyna, 
aczkolwiek należy pamiętać, że musi być ona realna, 
prawdziwa, konkretna i uzasadniona. Nie wystarczy 
wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia likwida-
cji stanowiska, jeśli byłaby to przyczyna pozorna, 
np. gdy po okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

UMOWY I Ochrona zatrudnionych

Obowiązki i pz innych środków publicznych (np. z 
FGŚP, o którym mowa powyżej). 

∑ Zwolnienie ze składek dla pracodawców 

Zwolnienie obejmuje składki na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpie-
czenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych lub Fundusz Emerytur Pomosto-
wych należne za okres od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (Rada 
Ministrów może przedłużyć ten okres) 
zarówno od pracowników, jak i od zle-
ceniobiorców.  

Ze zwolnienia mogą skorzystać jedynie 
pracodawcy – płatnicy składek – którzy 
na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do 
ubezpieczeń społecznych mniej niż 
dziesięciu ubezpieczonych. Działalność 
musi być prowadzona przed dniem 1 
lutego 2020 roku. Nie ma znaczenia, czy 
w przedsiębiorstwie wystąpił spadek 
obrotów. Zwolnieniu podlegają jednak 
tylko nieopłacone należności z tytułu 
składek ustalone od obowiązującej naj-
niższej podstawy wymiaru tych składek. 
Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych nie później niż do 
30 czerwca 2020 roku. 

∑ Odroczenie płatności składek bez opłaty 
prolongacyjnej 

Pracodawcy, którzy zgłosili do ubez-
pieczeń od dziesięciu ubezpieczonych i 
nie mogą skorzystać z powyższego zwol-
nienia, mogą złożyć do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wniosek o odroczenie 
płatności składek na ogólnych zasadach 
lub o rozłożenie ich na raty (art. 29 usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych). 
W takim wypadku brak jest opłaty pro-
longacyjnej. 

∑ Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 

Mikroprzedsiębiorca (zatrudniający 
do 10 pracowników) może uzyskać ze 
środków Funduszu Pracy jednorazową 
pożyczkę w wysokości 5 tys. zł na pokry-
cie bieżących kosztów działalności. Po-
życzka zostanie umorzona po trzech 
miesiącach, jeżeli – w pewnym uprosze-
niu – nie dojdzie w tym okresie do 
zmniejszenia stanu zatrudnienia. 

∑ Zmiany w czasie pracy i warunkach zatrud-
nienia pracowników 

Tarcza wyposaża pracodawców w do-
datkowe instrumenty, wykraczające poza 
dotychczasową regulację kodeksu pracy. 
Pracodawca, u którego wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych, może, bez ko-
nieczności spełnienia przesłanek z ko-
deksu pracy: 

1) Ograniczyć nieprzerwany odpoczy-
nek w każdej dobie do nie mniej niż 

8 godzin (poprzednio 11), a także nie-
przerwany odpoczynek w każdym tygo-
dniu do nie mniej niż 32 godzin (po-
przednio 35), obejmujący co najmniej 8 
godzin nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego (poprzednio 11);

2) Zawrzeć porozumienie ze stroną 
społeczną o wprowadzeniu systemu 

równoważnego czasu pracy, w którym 
jest dopuszczalne przedłużenie dobo-
wego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
jednak niż do 12 godzin, w okresie roz-
liczeniowym nieprzekraczającym 
12 miesięcy;

3) Zawrzeć porozumienie ze stroną 
społeczną o stosowaniu mniej ko-

rzystnych warunków zatrudnienia pra-
cowników niż wynikające z umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami, w zakre-
sie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Powyższe uprawnienia przysługują 
pracodawcy niezalegającemu w regulo-
waniu zobowiązań podatkowych oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne do 
końca trzeciego kwartału 2019 r. 

∑ Przedsiębiorstwa o krytycznym znaczeniu 

W przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność polegającą na zapewnieniu 
funkcjonowania systemów i obiektów infra-
struktury krytycznej, zapewniających 
funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz 
stacji gazu ziemnego, a także wobec których 
wydano polecenie związane z przeciwdzia-
łaniem Covid-19, można:

1) zmienić system lub rozkład czasu 
pracy pracowników w sposób nie-

zbędny dla zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie 
pracy w godzinach nadliczbowych w 

zakresie i wymiarze niezbędnym dla za-
pewnienia ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji.

Pracodawca może również odmówić 
udzielenia pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego, urlopu bezpłatnego oraz 
innego urlopu, a także przesunąć termin 
takiego urlopu lub odwołać pracownika 
z takiego urlopu. Pracodawca obowiąza-
ny jest zapewnić pracownikowi zakwate-
rowanie i wyżywienie. 

∑ Możliwość wykonywania przez pracow-
ników pracy w niedziele nieświąteczne

Tarcza przewiduje, że w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii oraz w okresie 
30 dni następujących po ich odwołaniu 
nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę 
w zakresie rozładowywania, przyjmowa-
nia i ekspozycji towarów pierwszej po-
trzeby. Zwolnienie z zakazu nie obejmu-
je niedzieli, w które przypada święto 
(Wielkanoc, 3 Maja). 
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i prawa przedsiębiorcy – pracodawcy 
pracodawca zatrudniłby innego 
pracownika do wykonywania tych 
samych czynności. 

W obecnej sytuacji możliwym 
będzie natomiast rozwiązanie umo-
wy o pracę z zachowaniem terminu 
wypowiedzenia. Oznacza to, że pra-
cownik będzie musiał otrzymywać 
dotychczasowe wynagrodzenie 
przez cały okres wypowiedzenia. 
Wyjątki od ogólnej zasady koniecz-
ności płatności całości wynagrodze-
nia w okresie wypowiedzenia mogą 
jedynie wynikać z regulacji związa-
nych z tarczą antykryzysową i zawar-
tymi w niej postanowieniami doty-
czącymi przestoju ekonomicznego i 
ograniczenia wymiary czasu pracy 
(piszemy o tym na str. 4–6). 
Sytuacja pandemii wpływa również 
na rozwiązywanie umowy o  pracę 
bez wypowiedzenia. Jest ono możli-
we z winy pracownika m.in. w razie 
ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków pracowniczych, np. gdy 
pracownik bezzasadnie odmawia 
stawienia się do pracy. Rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia bez 
winy pracownika będzie możliwe, 
jeżeli pracownik jest niezdolny do 
pracy wskutek przedłużającej się 
choroby (przez wskazany okres) lub 
w razie usprawiedliwionej nieobec-
ności pracownika w pracy trwającej 
dłużej niż jeden  miesiąc. Należy 
jednak pamiętać, że takie rozwiąza-
nie jest wykluczone, gdy nieobec-
ność pracownika w pracy wynika ze 
sprawowania opieki nad dzieckiem 
– w okresie pobierania z tego tytułu 
zasiłku, a w przypadku odosobnie-
nia pracownika ze względu na cho-
robę zakaźną – w okresie pobierania 
z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. 

Oczywiście pracownik niezgadza-
jący się z wypowiedzeniem lub roz-
wiązaniem umowy będzie mógł od-
wołać się do sądu pracy.
Możliwość skierowania pracownika do 
wykonywania pracy zdalnej

Obowiązująca od 8 marca 2020 
roku tzw. specustawa w celu prze-
ciwdziałania Covid-19 wprowadzi-
ła możliwość wydania pracowniko-
wi polecenia wykonywania, przez 
czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem 
jej stałego wykonywania (praca 
zdalna). Praca zdalna nie wymaga 
zgody pracownika i musi on zasto-
sować się do takiego polecenia 
służbowego. Polecenie to może 
mieć formę ustną, pisemną, elek-

troniczną i powinno zawierać 
wskazanie oznaczonego czasu 
pracy zdalnej oraz miejsca jej wy-
konywania. Nie musi natomiast 
zawierać uzasadnienia, choć należy 
pamiętać, że polecenie pracy zdal-
nej może być wydane tylko w celu 
przeciwdziałania Covid-19. Oczy-
wiście praca zdalna możliwa jest 
wtedy, gdy charakter pracy umoż-
liwia jej wykonywanie poza stałym 
miejscem pracy. 

Aby praca zdalna w przedsiębior-
stwie przebiegała w sposób prawidło-
wy, zalecamy wprowadzenie regula-
minu pracy zdalnej. Należy w  nim 
przede wszystkim określić tryb zlece-
nia pracy i raportowania jej wykona-
nia, sposób informowania o przystą-
pieniu do pracy (obecności) i jej za-
kończeniu, rejestrowanie czasu pracy, 
kwestie bhp, kontakty z przełożonymi, 
obowiązek zachowania poufności 
i bezpieczeństwa informacji, zasady 
związane z bezpieczeństwem danych 
osobowych, zasad użytkowania sprzę-
tu. Do czasu wprowadzenia regulami-
nu kwestie te powinny być zawarte 
w poleceniu służbowym, kierującym 
pracownika do pracy zdalnej.
Inne możliwości doraźnego działania 
pracodawcy 
∑  udzielenie pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego – wyłącznie 
za zgodą pracownika;

∑  skierowanie pracownika na przy-
musowy urlop wypoczynkowy 
w  zakresie urlopu zaległego lub 
gdy pracownik znajduje się w 
okresie wypowiedzenia; 

∑  odebranie zaległych godzin nad-
liczbowych;

∑  skierowanie pracownika na urlop 
bezpłatny – wyłącznie na wniosek 
pracownika;

∑  udzielenie pracownikowi za jego 
zgodą urlopu bezpłatnego w celu 
wykonywania pracy u innego pra-
codawcy przez ustalony okres; 

∑  czasowe zwolnienie pracownika z 
obowiązku świadczenia pracy 
(przy zachowaniu pełnego wyna-
grodzenia);

∑  powierzenie pracownikowi wyko-
nywania innej pracy, niż określona 
w umowie o pracę, odpowiadającej 
kwalifikacjom pracownika przy 
zachowaniu dotychczasowego 
wynagrodzenia, na maksymalnie 
trzy miesiące w ciągu roku; 

∑  wprowadzenie czasowo zmienio-
nego modelu pracy – rotacyjne 
zmiany pracowników (przy zacho-
waniu zasad dotyczących czasu 
pracy), którzy nie będą mieli ze 
sobą kontaktu, co zminimalizuje 
ryzyko ewentualnego zarażenia 
wszystkich pracowników. 

Modyfikacja stosunku pracy na podsta-
wie kodeksu pracy 

Niezależnie od spełnienia przez 
pracodawcę warunków zastosowa-
nia rozwiązań z tarczy antykryzy-
sowej, które często powiązane są 
wystąpieniem spadku obrotów 
gospodarczych lub innymi ob-
ostrzeniami, możliwość modyfika-
cji stosunku pracy z pracownikiem 
możliwa jest również na podstawie 
przepisów kodeksu pracy. 

Warunki pracy, w tym również 
wymiar czas pracy (etat) i wynagro-
dzenie, są określone w obowiązko-
wych postanowieniach każdej 
umowy o pracę. Umowa o pracę, 
jak każda umowa co do zasady, 
może być zmieniona wyłącznie za 
zgodą jej stron, a więc na każdą 
zmianę wymiaru czasu pracy i wy-
nagrodzenia musi zgodzić się 

również pracownik, zawierając z 
pracodawcą aneks.

Jeśli porozumienie się z pracow-
nikiem nie jest możliwe, pracodaw-
ca może złożyć pracownikowi wy-
powiedzenie warunków pracy 
i płacy, z propozycją zmiany wymia-
ru czasu pracy (zmniejszenie etatu) 
i odpowiednim zmniejszeniem 
wynagrodzenia. Obowiązują tutaj 
takie same terminy wypowiedzenia, 
jak w przypadku rozwiązania umo-
wy o pracę z zachowaniem termi-
nów wypowiedzenia. Również 
w  tym przypadku konieczne jest 
podanie przyczyny wypowiedzenia 
(np. zmniejszenie zamówień, ogra-
niczenie działalności itp.). Jeśli 
pracownik przed upływem połowy 
okresu wypowiedzenia nie złoży 
oświadczenia o odmowie przyjęcia 
nowych warunków umowy, będzie 
to równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na nowe warunki. W razie 
odmowy przyjęcia przez pracowni-
ka zaproponowanych warunków, 
umowa rozwiąże się z  upływem 
okresu wypowiedzenia. Również w 
tym przypadku pracownik może 
odwołać się do sądu pracy. 
Praca w nadgodzinach z powodu braku 
personelu spowodowanego nieobecno-
ścią innych pracowników

Wydanie polecenia dotyczącego 
pracy w godzinach nadliczbowych 
jest możliwe, gdy praca w godzi-
nach nadliczbowych wynika 
ze  szczególnych potrzeb praco-
dawcy. Nie dotyczy to osób pracu-
jących na stanowiskach pracy, na 
których występują przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń lub natężeń czynników szko-
dliwych dla zdrowia (hałas, ciepło) 
oraz w szczególnych przypadkach, 
takich jak ciąża. W  przypadku 
sprawowania opieki nad dziec-
kiem do czwartego roku życia 
nadgodziny są dopuszczalne tylko 
za zgodą pracownika. 

Powyższe rozwiązanie może 
zostać zastosowane niezależnie od 
uprawnień pracodawcy wynikają-
cych z tarczy antykryzysowej, 
które umożliwiają polecenie wy-
konywania pracy w godzinach 
nadliczbowych na specjalnych 
zasadach w  infrastrukturze kry-
tycznej oraz ograniczenie nieprze-
rwanego odpoczynku w przedsię-
biorstwie, w którym nastąpił spa-
dek obrotów. 

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc powinien 
również posiadać informacje niezbędne do wywiązania się z tego obowiązku. 
∑ Pracodawca może zapytać pracownika, czy przebywał w ciągu ostatnich kilku 
tygodni w regionach o większym stopniu ryzyka zachorowania lub czy miał 
kontakt z osobami, o których wie, że są chore lub przebywają w kwarantannie.
∑ Pracodawca nie może wymagać od pracownika poddania się badaniu 
temperatury ciała lub okazania badań lekarskich, potwierdzających, że jest 
zdrowy.
∑ Przed wyjazdem na urlop pracodawca nie może zabronić podróży do 
regionów, w których występuje zakażenie koronawirusem. Pracodawca może 
jednak nie wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy. ∑

Zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od 
pracownika podejrzewanego o zakażenie koronawirusem

/ ℗
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Nowelizacja specustawy koro-
nawirusowej przewiduje 
istotne zmiany w kodeksie 
spółek handlowych (k.s.h.). 

Są one szczególnie potrzebne w obli-
czu pandemii Covid-19, ale uspraw-
nią działalność spółek kapitałowych 
także w standardowych warunkach 
ich funkcjonowania. Zmiany weszły w 
życie z dniem ogłoszenia (31 marca 
2020 r.), za wyjątkiem art. 4065 § 5–7 
k.s.h., które wejdą w życie 3 września 
2020 r. (elektroniczne potwierdzenie 
otrzymania głosu w razie zdalnego 
głosowania na E-walnym).

Zdalne posiedzenia organów

Największą innowacją jest do-
puszczenie na poziomie kodeksu 
spółek handlowych uczestnictwa 
w posiedzeniu zarządu i rady nad-
zorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej 
przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na 
odległość. Mowa tutaj  o nowych 
technologiach, w szczególności tele-
konferencji albo wideokonferencji. 
Dotychczas zdalne posiedzenia or-
ganów spółek kapitałowych nie były 
zabronione przez prawo. Jednak 
brak ustawowych przepisów wyma-
gał aktywności wspólników lub ak-
cjonariuszy, którzy odpowiednio w 
umowie spółki lub statucie musieli 
wprowadzić stosowne postanowie-
nia w tej kwestii. W nowelizacji pozo-
stawiono możliwość rezygnacji ze 
zdalnego udziału w posiedzeniach 
organów w konkretnej spółce, co 
wymaga stosownego postanowienia 
umownego lub statutowego. Zasadą 
więc jest możliwość zdalnego podej-
mowania uchwał przez zarząd i radę 
nadzorczą spółki kapitałowej.

Głosowanie przez organy

Nowością jest umożliwienie człon-
kom zarządu spółki z o.o. i akcyjnej 
podejmowania uchwał w trybie pi-
semnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość. Dzięki 
wprowadzeniu regulacji kodeksowej 
taka możliwość nie musi być już 

przewidziana w umowie spółki lub 
w statucie. Zapewniono także rezy-
gnację z tego trybu głosowania, co 
można uczynić poprzez odpowied-
nią regulację umowną lub statutową.

Do tej pory k.s.h. umożliwiał po-
dejmowanie uchwał przez rady 
nadzorcze spółek kapitałowych 
w trybie pisemnym lub przy wyko-
rzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, 
ale tylko wtedy gdy umowa spółki 
lub statut to przewidywały. Ta sytu-
acja uległa zmianie. Po nowelizacji 
już sama ustawa upoważnia człon-
ków organu nadzorczego w spółce 
kapitałowej do zdalnego głosowania.

WAŻNE
Uchwała rady nadzorczej spółki 
z o.o. lub akcyjnej podjęta w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość 
jest ważna, gdy co najmniej połowa 
członków rady wzięła udział 
w podejmowaniu uchwały. W umowie 

spółki lub wstatucie dopuszczalne 
jest zawarcie surowszych wymagań 
dotyczących podejmowania uchwał 
w opisanych trybach (np. kworum 
co najmniej trzy czwarte składu rady 
nadzorczej). 

Wykonywanie głosu przez 
innego członka organu

Ustawa nowelizująca wprowadziła 
również możliwość udziału w podej-
mowaniu uchwał przez zarząd po-
przez oddanie głosu na piśmie za po-
średnictwem innego członka zarządu. 
Do tej pory można było to przewidzieć 
w umowie spółki lub w statucie. Od tej 
chwili, jest to powszechnie obowiązu-
jący przepis, którego wyłączenia 
można dokonać w umowie spółki lub 
statucie. Dzięki temu członek zarządu, 
który z jakichkolwiek przyczyn nie 
może wziąć udziału w posiedzeniu, nie 
jest pozbawiony prawa głosu.

Natomiast głosowanie na piśmie 
za pośrednictwem innego członka 

rady nadzorczej spółki kapitałowej 
dotychczas wymagało przewidzenia 
tego w umowie spółki lub w statucie. 
Za sprawą ustawy nowelizującej nie 
będzie to konieczne, ponieważ sto-
sowną podstawę do takiego głoso-
wania będzie dawał już sam kodeks 
spółek handlowych. Nie zmieni się 
zaś to, że oddanie głosu na piśmie nie 
może dotyczyć spraw wprowadzo-
nych do porządku obrad na posie-
dzeniu rady nadzorczej. Tego typu 
ograniczenia nie będzie w przypad-
ku zarządu spółki z o.o. i akcyjnej.

WAŻNE
Ustawa nowelizująca uchyliła przepisy 
kodeksu spółek handlowych, które 
uniemożliwiały podejmowanie 
uchwał rady nadzorczej w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość 
oraz głosowanie na piśmie za 
pośrednictwem innego członka 
rady nadzorczej w przedmiocie 
wyborów przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego rady 
nadzorczej, powołania członka 
zarządu oraz odwołania i zawieszania 
w czynnościach tych osób. Zmiana 
dotyczy obu spółek kapitałowych.

E-zgromadzenia  E-walne

Nowelizacja wprowadziła do ko-
deksu spółek handlowych upoważ-
nienie do odbycia zgromadzenia 
wspólników i walnego zgromadzenia 
przy wykorzystaniu środków komu-
nikacji elektronicznej (telezgroma-
dzenie, internetowe lub wirtualne 
walne zgromadzenie). Dotychczas 
wymagało to uregulowania tego za-
gadnienia w umowie spółki lub 
w statucie. Po nowelizacji już na pod-
stawie samej ustawy można przepro-
wadzić E-zgromadzenie i E-walne. 

Szczegółowe zasady udziału 
w E-zgromadzeniu i E-walnym przy 
wykorzystaniu środków komunika-
cji elektronicznej mają być określo-
ne w regulaminie przyjętym przez 
radę nadzorczą spółki kapitałowej. 
Wyjątek dotyczy spółek z  o.o., 
w których nie powołano rady nad-
zorczej – w nich regulamin przyj-
mować będą wspólnicy.

PRAWO HANDLOWE | Podejmowanie uchwał, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Zdalny ratunek dla członków organów 
spółek kapitałowych 
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 adwokat, partner 
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MAREK MALCIAK
adwokat, senior associate 

w Kubas Kos Gałkowski 

Zdaniem autorów
Opisane zmiany kodeksu spółek handlowych są bardzo potrzebne, nie tylko 
w dobie pandemii Covid-19. Na ten moment pomogą uniknąć paraliżu 
decyzyjnego w wielu spółkach kapitałowych, w tym publicznych. Zwłaszcza w 
tych, w których członkami zarządów lub rad nadzorczych są cudzoziemcy. Po 
pandemii omawiane przepisy usprawnią podejmowanie decyzji, sprawowanie 
nadzoru nad spółkami kapitałowymi oraz organizację zgromadzeń właściciel-
skich. Najistotniejsze dla praktyki jest przesądzenie na szczeblu ustawy 
o możliwości odbywania zdalnych posiedzeń organów, zdalnego głosowania 
przez organy oraz zdalnego udziału w e-zgromadzeniach i e-walnych bez 
potrzeby regulowania i zmiany tych kwestii w umowach spółki lub statutach.

 Wojciech Wandzel, Marek Malciak
/ ℗

/ ℗

16-04-RR-1-V-001-KO.indd   816-04-RR-1-V-001-KO.indd   8 06.04.2020   18:1006.04.2020   18:10



TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020 RAPORT RZECZPOSPOLITEJ 16 K W I E T N I A  2020 9

DR BARBARA JELONEK-JARCO
MAGDALENA KRZEMIŃSKA

Ustawa o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem Covid-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza regulacje, które mają 
wesprzeć właścicieli, użytkowni-
ków wieczystych, zarządców oraz 
najemców nieruchomości. Co 
w praktyce wynika z nowych prze-
pisów? 

Podatki i opłaty

Wśród przyjętych rozwiązań 
znalazło się m.in. przesunięcie do 
30 czerwca 2020 r. terminu wnie-
sienia opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego oraz 
opłaty przekształceniowej za 2020 
rok. 

Nowe przepisy w zakresie po-
datku od nieruchomości przewi-
dują ponadto możliwość przyzna-
nia pomocy dla przedsiębiorców, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku 
z  Covid-19. Od decyzji rad gmin 
zależeć będzie wprowadzenie 
częściowego zwolnienia podmio-
towego z podatku od nieruchomo-
ści gruntów, budynków i budowli 
związanych z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej za 
2020 r. oraz przedłużenie (maksy-
malnie do 30 września 2020 r.) 
terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości:
∑  w przypadku osób fizycznych 

– raty płatnej do 15 maja, 
∑  w przypadku osób prawnych 

–  rat płatnych do 15 kwietnia, 
15 maja i 15 czerwca. 
Z kolei należności pieniężne 

z  tytułu gospodarowania nieru-
chomościami (oddania w najem, 
dzierżawę, użytkowanie) przypa-
dające Skarbowi Państwa za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii mogą zostać umorzo-
ne w całości albo w części lub ich 

spłata może zostać odroczona lub 
rozłożona na raty przez starostów 
lub prezydentów miast bez wyma-
ganej dotychczas przepisami 
zgody wojewody. Organy mogą 
również odstąpić bez zgody woje-
wody od dochodzenia tych należ-
ności na wniosek podmiotu, któ-
rego płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z aktualną 
sytuacją. 

Ułatwienia dla spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych

W pakiecie znalazły się także 
rozwiązania umożliwiające orga-
nom spółdzielni (radom nadzor-
czym i zarządom) i wspólnot 
mieszkaniowych (zarządom) po-
dejmowanie uchwał na piśmie lub 
za pośrednictwem środków komu-
nikowania się na odległość, a także 
przełożenie terminu zwołania co-
rocznych walnych zgromadzeń 
spółdzielni i zebrań właścicieli lo-
kali oraz ich przeprowadzenie po 
odwołaniu trwającego stanu epide-
mii. 

Zmiany dotyczące najmu 

Najwięcej wątpliwości i kontro-
wersji budzą zmiany zapropono-
wane w zakresie najmu oraz roz-
wiązania skierowane do właścicie-
li i najemców galerii handlowych, 
w których sklepy zostały zamknię-
te w związku z wprowadzonymi 

ograniczeniami. Szczegółowe 
omówienie tych zmian przedsta-
wiamy poniżej.

Nowe przepisy art. 31s–31u tzw. 
specustawy koronawirusowej 
przewidują bardzo dużą ingerencję 
w istniejące stosunki najmu. Zgod-
nie z zapowiedziami regulacje 
wprowadzone ustawą z 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem Covid-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw 
mają chronić najemców. Wiąże się 
z tym jednak istotne ograniczenie 
swobody dysponowania mająt-
kiem przez wynajmujących. 

Przymusowa modyfikacja warun-
ków najmu potrwa co najmniej do 
30 czerwca 2020 r. Taka data została 
bowiem przyjęta w ustawie jako 
data graniczna dla przyjętych 
w ustawie rozwiązań.

Przedłużenie umów najmu 
lokali… 

Pierwszym z wprowadzonych 
rozwiązań jest możliwość przedłu-
żenia umów najmu na dotychcza-
sowych warunkach do 30 czerwca 
2020 r. Rozwiązanie przewidziane 
w art. 31s specustawy dotyczy 
umów zawartych przed 31 marca 
2020 r., których czas obowiązywa-
nia upływa po tym dniu, a przed 
30 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z nową regulacją prze-
dłużenie odbywa się na podstawie 
jednostronnego oświadczenia na-
jemcy o przedłużeniu umowy, 
które powinno zostać złożone wy-
najmującemu najpóźniej w dniu 
upływu czasu jej obowiązywania. 
Ustawa nie wskazuje, w jakiej for-
mie ma ono zostać złożone, co 
może prowadzić do rozbieżnych 
interpretacji. Wydaje się, że wska-
zówką w tej kwestii może być art. 
77 § 1 kodeksu cywilnego, w świetle 
którego zmiana umowy wymaga 
zachowania takiej formy, jaką usta-
wa lub strony przewidziały w celu 
jej zawarcia. Niewykluczone jed-
nak, że praktyka i orzecznictwo 
opowiedzą się za innym, nawet 
mniej restrykcyjnym, rozwiąza-
niem. 

Ważne! 
Decyzja o przedłużeniu należy 
do najemcy
∑  brak złożenia stosownego 

oświadczenia przez najemcę 
będzie skutkować wygaśnięciem 
najmu w pierwotnie ustalonym 
terminie 

∑  jeżeli najemca złoży w terminie 
stosowne oświadczenie, 
nastąpi przedłużenie najmu na 
dotychczasowych warunkach, 
a więc m.in. obowiązywać będzie 
dotychczasowa stawka czynszu

ZOBOWIĄZANIA | Najem, użytkowanie wieczyste

Nowe rozwiązania dotyczące 
nieruchomości
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DR BARBARA JELONEK-JARCO
adwokat, co-managing partner 

w Kubas Kos Gałkowski

CIĄG DALSZY NA STRONIE 10

Zdaniem autorek
Na odpowiedzi przyjdzie poczekać. Obecnie trudno ocenić, 
czy zaproponowane rozwiązania rzeczywiście przyczynią się do 
polepszenia sytuacji najemców; z całą pewnością mogą się jednak 
przyczynić do pogorszenia sytuacji wynajmujących. Już teraz wiadomo 
jednak, że stosowanie nowych przepisów będzie źródłem wielu 
wątpliwości. O ile nie zostaną wprowadzone zmiany specustawy, można 
przewidywać, że dojdzie na tym tle do wielu sporów pomiędzy 
wynajmującymi i najemcami.

dr Barbara Jelonek-Jarco
Magdalena Krzemińska
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…ale nie w każdym przypadku

Z możliwości przedłużenia umo-
wy mogą skorzystać zarówno na-
jemcy będący przedsiębiorcami, 
jak i inne osoby. Nie oznacza to, że 
rozwiązanie znajdzie zastosowanie 
w każdej sytuacji. Przedłużenia nie 
stosuje się w enumeratywnie wy-
mienionych w specustawie przy-
padkach, które dotyczą również 
okoliczności bardzo ocennych, 
m.in.: 
∑  do najemcy, który w określonym 

czasie przed wejściem w życie 
omawianej regulacji (tj. przed 
31  marca 2020 r.) pozostawał 
w  zwłoce z zapłatą czynszu lub 
opłat za co najmniej jeden okres 
rozliczeniowy, jeżeli łączna war-
tość zaległości przekroczyła 
kwotę czynszu należnego za je-
den miesiąc; 

∑  jeżeli w czasie obowiązywania 
umowy najemca używał lokalu 
w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z przeznaczeniem 
lokalu lub zaniedbywał obowiąz-
ki, dopuszczając do powstania 
w lokalu szkód lub

∑  jeżeli w czasie obowiązywania 
umowy najemca wynajął lokal 
bez wymaganej pisemnej zgody 
wynajmującego.
Literalne brzmienie nowego prze-

pisu odnosi się wyłącznie do najmu 
lokali. Powstaje wobec tego wątpli-
wość, czy przepis można stosować 
również do najmu „powierzchni” 
(np. wysp lub innych powierzchni 
niebędących lokalami w galeriach 
handlowych). Tu znowu możliwa jest 
różna interpretacja przepisu, co nie 
sprzyja pewności prawa ani stabilno-
ści stosunków gospodarczych.

Wątpliwości jest więcej

Już teraz podnoszone są wątpli-
wości co do zasadności wprowa-
dzenia tej regulacji w odniesieniu 
do najmu lokali o przeznaczeniu 
innym niż mieszkalne. W szczegól-
ności w relacjach między przedsię-
biorcami, gdzie wskazuje się, że 
wątpliwe jest przyznanie ponad-
standardowego wsparcia bez od-
niesienia do konkretnej sytuacji 
ekonomicznej tylko jednej stronie 
umowy, tj. najemcy. 

Zakaz wypowiadania umów 
najmu lub wysokości czynszu

Jeszcze dalej idącym rozwiąza-
niem jest wprowadzony do art. 31t 

specustawy koronawirusowej zakaz 
wypowiadania przez wynajmujące-
go do 30 czerwca 2020 r. umowy 
najmu lub wysokości czynszu. Za-
kazu nie stosuje się w wymienio-
nych w ustawie przypadkach uregu-
lowanych odrębnie dla lokali 
mieszkalnych (m.in. gdy pomimo 
pisemnego upomnienia najemca 
zaniedbuje obowiązki, dopuszcza-
jąc do powstania szkód, gdy wynajął 
lokal bez wymaganej pisemnej 
zgody właściciela lub gdy przysłu-
guje mu lokal zastępczy, z którego 
może korzystać) oraz lokali nie-
mieszkalnych (gdy najemca narusza 
postanowienia umowy najmu lub 

przepisy prawa dotyczące sposobu 
używania tego lokalu lub gdy wypo-
wiedzenie ma związek z konieczno-
ścią rozbiórki lub remontu budyn-
ku, w którym znajduje się lokal). 

A gdy najemca nie płaci 
czynszu?

Regulacja ta budzi wiele zastrze-
żeń ze strony wynajmujących. 
Żadne z wyłączeń nie obejmuje 
bowiem sytuacji, w której najemca 
zalega z czynszem lub innymi 
opłatami. Wynajmujący może więc 
wypowiedzieć umowę na przykład, 
gdy najemca niszczy lokal, ale nie, 
gdy nie reguluje terminowo czyn-
szu. Co więcej, wśród wyłączeń 
brakuje sytuacji, kiedy najemca 
narusza inne ważne postanowienia 
umowy, w szczególności przewidu-
jące obowiązek dostarczenia nowej 
gwarancji bankowej zabezpieczają-
cej płatność czynszu. 

Czym może to skutkować? Jeżeli 
najemca przedłuży obowiązywanie 
umowy, a jego kondycja finansowa 
nie będzie dobra, może się okazać, 
że wynajmujący pozostanie nie 
tylko bez czynszów za przedłużony 
do 30 czerwca 2020 r. okres najmu, 
ale i bez gwarancji bankowych, z 
których mógłby skutecznie egze-
kwować zaległości najemcy. Wystą-
pienia właśnie takich scenariuszy 
obawiają się wynajmujący. Nie reali-
zuje to postulatów pakietu osłono-
wego, który miał chronić przedsię-
biorców i zapobiegać zwłaszcza 
utracie płynności w ramach prowa-
dzonych przez nich działalności. 

Nie jest ponadto jasne, czy zakaz 
przewidziany w art. 31t ust. 1 specu-

stawy koronawirusowej należy sto-
sować tylko do umów najmu lokalu 
czy także do innych umów najmu. 
W  przepisie mowa wyłącznie 
o  „umowach najmu”. Do „umów 
najmu lokalu” odwoływało się jed-
nak wprost uzasadnienie projektu 
ustawy wprowadzającej tę regulację.  

Przedłużenie terminu 
wypowiedzenia 

Trzecim wprowadzonym rozwią-
zaniem, dotyczącym jednak wy-
łącznie najmu lokali mieszkalnych, 
jest możliwość przedłużenia do 
30 czerwca 2020 r. terminu wypo-
wiedzenia umowy lub wysokości 
czynszu. Regulacja przewidziana 
w  art. 31s specustawy stosuje się, 
jeżeli wynajmujący dokonał wypo-
wiedzenia przed 31 marca 2020 r., 
a termin tego wypowiedzenia 
upływa po tym dniu, a przed dniem 
30 czerwca 2020 r. 

Skutki omawianej regulacji są 
zbliżone do omówionej wyżej moż-
liwości przedłużenia najmu. Analo-
gicznie do przypadku tej regulacji 
przedłużenie terminu wypowiedze-
nia następuje na mocy oświadczenia 
złożonego przez najemcę. Nieco 
inaczej są jednak określone wyjątki 
od jej stosowania.

Zmiany dotyczące galerii 
handlowych

Na skutek ograniczeń związa-
nych z ogłoszeniem stanu zagroże-
nia epidemicznego i stanu epidemii 
wielu najemców galerii handlo-
wych utraciło możliwość prowa-
dzenia działalności. Aktualnie 
ograniczenia te dotyczą najemców 
obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 
2000 mkw. zajmujących się zarów-
no prowadzeniem handlu detalicz-
nego, jak i działalności usługowej 
(z pewnymi tylko wyjątkami doty-
czącymi np. sklepów spożywczych, 
aptek, pralni czy restauracji w za-
kresie usług na dowóz).

Związane z tym problemy ude-
rzają nie tylko w najemców, ale 
także we właścicieli i zarządców 

galerii. Mimo że część sprzedaży 
przeniosła się do internetu, przed-
stawiciele przedsiębiorców już teraz 
wskazują, że branża handlowa bę-
dzie jedną z najbardziej poszkodo-
wanych w związku z rozprzestrze-
niającą się pandemią. 

Kontrowersje dotyczące 
należnego czynszu 

W nowelizacji tzw. specustawy 
koronawirusowej zrezygnowano 
z kontrowersyjnego przepisu prze-
widującego obniżkę czynszu najmu 
powierzchni w galeriach handlo-
wych o 90 proc. Zamiast tego do 
art. 15ze specustawy koronawiruso-
wej wprowadzono rozwiązanie, 
zgodnie z którym w okresie obo-
wiązywania zakazu prowadzenia 
działalności wzajemne zobowiąza-
nia stron umowy najmu wygasają. 
Następnie, w okresie trzech miesię-
cy od dnia zniesienia zakazu, na-
jemca może złożyć wynajmujące-
mu ofertę przedłużenia obowiązy-
wania umowy na dotychczasowych 
warunkach o okres obowiązywania 
zakazu przedłużony o sześć miesię-
cy. Jeżeli oferta taka nie zostanie 
złożona, umowa będzie uważana za 
niewygaszoną czasowo (a więc 
wynikające z niej obowiązki będzie 
się uważać za wiążące strony także 
przez czas obowiązywania zakazu 
prowadzenia działalności). 

Ważne! 
Nowe przepisy dotyczą także 
umów dzierżawy i innych 
podobnych umów, przez które 
dochodzi do oddania do używania 
powierzchni handlowej.

Przyjęte aktualnie rozwiązanie 
budzi nie mniej kontrowersji i wąt-
pliwości niż jego pierwotna wersja. 
W szczególności powstaje pytanie, 
co z ponoszeniem stałych kosztów 
eksploatacyjnych oraz przechowy-
waniem przez najemców towarów 
na czas „zawieszenia umowy”. Nie 
jest też jasne, co praktyce ma ozna-
czać „wygaśnięcie wzajemnych zo-
bowiązań stron”. Trudno przewidy-
wać także, jak zachowa się rynek po 
uchyleniu zakazów prowadzenia 

CIĄG DALSZY ZE STRONY 9

30-06-2020 r.
Do tego dnia obowiązuje przymusowa 

modyfikacja umów najmu

16-04-RR-1-V-001-KO.indd   1016-04-RR-1-V-001-KO.indd   10 06.04.2020   18:1006.04.2020   18:10



TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020 RAPORT RZECZPOSPOLITEJ 16 K W I E T N I A  2020 11

WOJCIECH WANDZEL 
ALEKSANDRA KUZAWIŃSKA

W związku z odczuwalny-
mi skutkami pandemii 
Covid-19 wykonywanie 
wielu umów długoter-

minowych, w tym również tych re-
alizowanych w ramach zamówień 
publicznych, stoi pod znakiem za-
pytania. Ze strony wykonawców już 
pojawiły się kierowane do zama-
wiających wezwania do podjęcia 
renegocjacji warunków wykonywa-
nia kontraktów.

Na gruncie prawa zamówień pu-
blicznych (p.z.p.) co do zasady nie 
jest możliwa zmiana istotnych wa-
runków zawartej umowy w stosun-
ku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonaw-
cy. Jednym z kilku wyjątków jest 
art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. przewidu-
jący możliwość wprowadzenia 
zmian w przypadku wystąpienia 
okoliczności, które były niemożliwe 
do przewidzenia przed podpisa-
niem umowy (>patrz ramka na str. 12).

Obecna sytuacja w Polsce i na 
świecie spowodowana koronawiru-
sem SARS-CoV-2 jest absolutnym 
wyjątkiem niemającym dotychczas 
precedensu. Z pewnością nie moż-
na było przewidzieć wystąpienia 
tych okoliczności pomimo najbar-
dziej nawet starannego przygoto-
wania postępowania o udzielenie 
zamówienia, z uwzględnieniem 
wszelkich informacji dostępnych 
zamawiającym i wykonawcom 
przed wybuchem epidemii korona-
wirusa w Chinach. 

Regulacja antykryzysowa

31 marca 2020 roku Sejm uchwa-
lił (a prezydent podpisał) ustawę 
o  zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (da-

lej: nowelizacja). Znalazły się w niej 
również zasady dotyczące zmiany 
umowy zawartej w trybie zamówie-
nia publicznego, uzupełniające 
regulację ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych. Założeniem 
nowo wprowadzonych przepisów 
jest umożliwienie kontynuowania 
realizacji zamówień pomimo aktu-
alnej sytuacji związanej z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce.

Poinformuj kontrahenta

W odniesieniu do zmiany umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 
w omawianej nowelizacji na pierw-
szy plan wysuwa się wymóg wza-
jemnego informowania się stron o 
wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem Covid-19 na należy-
te wykonanie umowy (o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystą-
pić). Bieżąca wymiana przez strony 
wiedzy na ten temat jest bowiem 
kluczowa dla ustalenia zakresu 
koniecznych zmian umownych. 
Oznacza to, że zamawiający lub 
wykonawca powinni niezwłocznie 
zawiadomić kontrahenta o faktycz-
nym wystąpieniu lub choćby po-
tencjalnej możliwości wystąpienia 
czynników zagrażających prawi-
dłowej realizacji kontraktu, aby 

PRZETARGI | Dostawy, usługi, roboty budowlane

Zmiana umowy 
o zamówienie publiczne

działalności i kiedy to nastąpi. Ze 
względu na skalę zjawiska i różni-
ce w uregulowaniu najmu wydaje 
się oczywiste, że w wielu przy-
padkach rozmowy z kontrahen-
tem lub nawet droga sądowa 
będą jedynym sposobem znale-
zienia rozwiązania. Zdaje sobie 
z tego sprawę sam ustawodawca, 
który wprost potwierdził, że po-
mimo przyjęcia nowych przepi-
sów nie jest wyłączone powoły-
wanie się przez strony na już ist-
niejące przepisy kodeksu 
cywilnego. Z tego względu reko-
mendujemy wzięcie sprawy 
w swoje ręce i podjęcie rozmów 
z  kontrahentem celem jedno-
znacznego uregulowania sytuacji 
prawnej stron.

Zaopatrzenie sklepów 
możliwe w niedziele

Nie są to jedyne zmiany doty-
czące funkcjonowania galerii 
handlowych w związku z wystą-
pieniem Covid-19. Od 31 marca 
2020 r. powraca możliwość za-
opatrzenia sklepów w niedziele. 
Dotyczy to tylko czynności pole-
gających na rozładowywaniu, 
przyjmowaniu i ekspozycji towa-
rów pierwszej potrzeby oraz po-
wierzania pracownikowi lub za-
trudnionemu wykonywania ta-
kich czynności. Wyłączenie nie 
będzie obowiązywać w niedziele 
świąteczne (np. niedzielę wielka-
nocną). Zmienione przepisy sto-
suje się w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz w okre-
sie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu.

Przesunięcie 
wprowadzenia podatku 
handlowego

Pewnym ułatwieniem dla 
sprzedawców ma być także 
przesunięcie wprowadzenia 
podatku od sprzedaży detalicz-
nej na 1 stycznia 2021 r. Podatni-
kami nowej, kontrowersyjnej 
daniny będą sprzedawcy deta-
liczni, a przedmiotem opodatko-
wania przychód ze sprzedaży 
detalicznej. Podstawę opodatko-
wania podatkiem stanowić ma 
osiągnięta w danym miesiącu 
nadwyżka przychodów ze sprze-
daży detalicznej ponad kwotę 
17 mln zł (przychód nie obejmu-
je należnego VAT). Przed zmianą 
przepisów podatek miał obejmo-
wać przychody osiągnięte od 1 
lipca 2020 r.
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ALEKSANDRA KUZAWIŃSKA
adwokat, senior associate 

w Kubas Kos Gałkowski
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wspólnie móc na bieżąco reagować 
na pojawiające się trudności (>patrz 
ramka). W ten sposób można zapo-
biec powstaniu sporu na tle niepra-
widłowego wykonania umowy, za-
nim jeszcze dojdzie do jego eskala-
cji.

Nowelizacja podaje jedynie 
przykładowe okoliczności, o któ-
rych wystąpieniu strony są obowią-
zane informować kontrahenta. 
Wykonawca może zatem powołać 
się na każdą okoliczność, która 
w  jego ocenie uniemożliwia lub 
może uniemożliwić zrealizowanie 
udzielonego zamówienia publicz-
nego w ustalonym zakresie. Co 
istotne, obowiązek informacyjny 
obejmuje również okoliczności 
dotyczące podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli 
mają lub mogą mieć wpływ na 
prawidłowe wykonanie umowy. 

Okoliczności, na które powołuje 
się strona umowy, powinny być 
wykazane oświadczeniem lub do-
kumentami potwierdzającymi ich 
wpływ na należyte wykonanie 
umowy. Druga strona przekazuje 
kontrahentowi swoje stanowisko 
odnośnie do zmiany umowy co do 
zasady w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania ww. dokumentów 
i oświadczeń. Niedopuszczalne jest 
więc pozostawienie otrzymanych 
od kontrahenta informacji bez ja-
kiejkolwiek reakcji, co zmusza 
strony do przedstawienia stanowi-
ska w przedmiocie renegocjacji 
umowy. 

Jak można zmienić umowę?

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że 
podane przez wykonawcę okolicz-
ności związane z wystąpieniem 
Covid-19 mogą wpłynąć lub wpły-
wają na należyte wykonanie umo-
wy, może rozpocząć z wykonawcą 
rozmowy co do zmiany umowy. 
Zwraca jednak uwagę, że jest to 
jedynie uprawnienie, z którego 
zamawiający może, ale nie musi 
skorzystać.

Nowelizacja daje stronom szero-
kie możliwości modyfikacji warun-
ków umowy w stosunku do tych, na 
których zamówienie publiczne 
było realizowane do tej pory. Taka 
elastyczność umożliwia stronom 
dostosowanie postanowień umowy 
do błyskawicznie zmieniającej się 
sytuacji społeczno-gospodarczej, 
aby umożliwić niezakłóconą reali-
zację zamówienia publicznego.

Przede wszystkim dopuszczalne 
jest dostosowanie sposobu wykony-

wania dostaw, usług lub robót bu-
dowlanych do zmieniającej się sytu-
acji rynkowej spowodowanej epide-
mią Covid-19. Przykładowo, jeżeli 
wykonawca przejściowo utracił 
dostęp do określonej technologii, 
materiałów lub sprzętu, strony 
mogą zadecydować o dopuszczeniu 
stosowania zamienników. 

Zmiana umowy może również 
polegać na modyfikacji zakresu 
świadczenia wykonawcy (przykła-
dowo na zmniejszeniu częstotliwo-
ści świadczonych usług), jak rów-
nież na przesunięciu terminu wy-
konania umowy lub jej części. 
Zmiana sposobu realizacji zamó-
wienia może mieć charakter termi-
nowy lub bezterminowy. W grę 
wchodzi również czasowe zawie-
szenie wykonania umowy lub jej 
części, a więc wstrzymanie się 
z  działaniami zmierzającymi do 
wykonania umowy do czasu usta-
nia przeszkód w jej realizacji. 

Ważne
Nowe przepisy nie zawierają 
zamkniętego katalogu 
dopuszczalnych zmian umowy. 
Oznacza to, że zamawiający 
i wykonawca mogą zmienić umowę 
w inny sposób niż wskazano w 
ustawie, jeżeli pozwoli to osiągnąć 
cel w postaci kontynuacji 
zamówienia publicznego.

Należy też sprawdzić, czy posta-
nowienia dotyczące renegocjowa-

nia umowy nie zostały przewidzia-
ne już w samym kontrakcie. Jeżeli 
umowa zawiera postanowienia 
korzystniej kształtujące sytuację 
wykonawcy, niż przewiduje to 
omawiana ustawa, stosuje się po-
stanowienia umowy. Nie sprecyzo-
wano jednak, jakie kryteria brane 
są pod uwagę przy ocenie, które 
postanowienia są bardziej korzyst-
ne dla wykonawcy ani która 
ze stron ma decydujący głos przy 
wyborze podstawy prawnej zmiany 
umowy. Może to doprowadzić do 
sytuacji patowej w prowadzonych 
między zamawiającym a wykonaw-
cą negocjacjach. Omawiana nowe-
lizacja wprowadza przy tym jedno 
istotne ograniczenie co do stosowa-
nia postanowień kontraktu – oko-
liczności związane z epidemią 
Covid-19 nie mogą stanowić samo-
dzielnej podstawy do wykonania 
umownego prawa odstąpienia od 
umowy.

Kryterium wzrostu 
wynagrodzenia

Zmiana umowy wciąż podlega 
jednemu ograniczeniu: wzrost 
wynagrodzenia spowodowany 
każdą kolejną zmianą nie może 
przekroczyć 50 proc. wartości 
pierwotnej umowy. Pojedyncza 
zmiana umowy nie może więc po-
wodować wzrostu przekraczające-
go 50 proc. wartości pierwotnej 

umowy. Jak jednak wyjaśniono 
w uzasadnieniu projektu do nowe-
lizacji, strony mogą dokonać nawet 
kilku zmian umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, w wyniku 
których łączny wzrost wynagro-
dzenia wykonawcy przekroczy 
próg 50 proc. wartości pierwotnej 
umowy, o ile wzrost spowodowany 
każdą indywidualnie rozpatrywa-
ną zmianą nie przekroczy tego 
progu. 

Podwykonawcy

Jeżeli zamawiający i wykonawca 
dojdą do porozumienia co do mo-
dyfikacji warunków umowy, 
a  zmiana ta dotyczy części zamó-
wienia powierzonej do wykonania 
podwykonawcy, takie same warun-
ki powinny zostać wprowadzone 
również do umowy podwykonaw-
czej. Nie mogą być one mniej ko-
rzystne niż nowe warunki realizacji 
umowy ustalone między zamawia-
jącym a wykonawcą. Takie same 
zasady stosuje się również do 
umów zawartych z dalszymi pod-
wykonawcami.

Zachęty dla zamawiających

W nowelizacji nie zabrakło rów-
nież pewnych zachęt dla zamawia-
jących mających skłonić te pod-
mioty do podjęcia renegocjacji 
umów, a także do niedochodzenia 
od wykonawców kar umownych 
i  odszkodowań za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy 
spowodowane okolicznościami 
związanymi z epidemią Covid-19. 

Przede wszystkim w związku 
z  wprowadzanymi przepisami 
przesądzono, że zmiana umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
oraz niedochodzenie kar umow-
nych i odszkodowań z uwagi na 
wystąpienie okoliczności związa-
nych z Covid-19 nie stanowi naru-
szenia dyscypliny finansów pu-
blicznych ani przestępstwa niego-
spodarności z art. 296 kodeksu 
karnego. Ponadto członek zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 
oraz likwidator, który zmienia 
umowę w sprawie zamówienia 
publicznego oraz nie dochodzi kar 
umownych i odszkodowań zgodnie 
z wprowadzanymi przepisami, nie 
odpowiada wobec spółki za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub zanie-
chaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami umowy spółki na 
podstawie odpowiednich przepi-
sów k.s.h.

Tym samym zamawiający otrzy-
mali wyraźny sygnał od ustawo-

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych 
możliwa jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
jeśli zostały spełnione łącznie dwa warunki:
∑  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, 
nie mógł przewidzieć;

∑  wartość zmiany nie przekracza 50 proc. wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. ∑

Dopuszczalna zmiana umowy

Jako przykładowe informacje, które powinny być wymieniane między 
stronami, ustawa wymienia:
∑  nieobecność pracowników lub innych osób świadczących pracę 

za wynagrodzeniem, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 
w realizacji zamówienia (spowodowana np. hospitalizacją, kwarantanną, 
koniecznością zapewnienia opieki nad dzieckiem);

∑  decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych organów nakładają-
ce na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobie-
gawczych lub kontrolnych;

∑  polecenia wojewodów lub decyzje Prezesa Rady Ministrów związane 
z przeciwdziałaniem Covid-19;

∑  wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktów lub materia-
łów, trudności w dostępie do sprzętu lub w realizacji usług transporto-
wych. ∑

Obowiązek wzajemnego informowaniaCIĄG DALSZY ZE STRONY 11
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dawcy, że działania podjęte przez 
nich na podstawie zmienionej 
ustawy i w zgodzie z jej postano-
wieniami nie pociągną za sobą ne-
gatywnych konsekwencji praw-
nych. Dopiero jednak najbliższe 
tygodnie pokażą, czy wskazane 
zmiany są wystarczające dla skło-
nienia zamawiających do korzysta-
nia z możliwości wprowadzenia 
zmian do umów w sprawie zamó-
wienia publicznego z uwagi na 
okoliczności wywołane przez 
Covid-19.

Co dalej?

Przewidziane rozwiązania mo-
dyfikują zasady zmiany kontraktu 
przewidziane w prawie zamówień 
publicznych, uwzględniając spe-
cyfikę sytuacji społeczno-gospo-
darczej wywołanej epidemią Co-
vid-19, w tym przede wszystkim 
konieczność podjęcia zdecydowa-
nych i skutecznych działań. Prze-
pisy nowelizacji stanowią wyraźną 
zachętę dla zamawiających do 
podejmowania z wykonawcami 
renegocjacji warunków umów, 
które pozwolą na kontynuowanie 
bieżących kontraktów pomimo 
wystąpienia przejściowych pro-
blemów z  ich realizacją. Należy 
spodziewać się, że wykonawcy 
odczuwający już negatywne skutki 
rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa będą licznie zgłaszać te oko-
liczności zamawiającym, którzy 
każdorazowo powinni obiektyw-
nie ocenić ich wpływ na możliwość 
wykonania umowy.

Nowelizacja nie wprowadza po 
stronie zamawiających obowiązku 
aneksowania kontraktów w przy-
padku wystąpienia okoliczności 
związanych z Covid-19, które mają 
lub mogą mieć wpływ na prawidło-
we wykonanie zamówienia. Jednak 
elastyczne podejście do możliwości 
wprowadzenia zmian do umów, 
w  tym również zawarcia porozu-
mień czasowo modyfikujących 
sposób realizacji zamówienia, 
może okazać się nie tylko kołem 
ratunkowym dla wykonawców, 
podwykonawców i ich pracowni-
ków, ale jednocześnie sposobem na 
zapewnienie realizacji umów przy 
jak najszerszym uwzględnieniu 
interesów zamawiających w tym 
wyjątkowym czasie. Zawieranie 
takich porozumień na szeroką 
skalę może również doprowadzić 
do zmniejszenia negatywnych 
skutków gospodarczych pandemii 
Covid-19 o ogólnokrajowym zasię-
gu, pod warunkiem że sektor zamó-
wień publicznych skorzysta z tej 
możliwości.

DR BARBARA JELONEK-JARCO
MACIEJ DURBAS

Jedną z licznych obaw związa-
nych z ogłoszeniem stanu 
epidemii było to, w jaki spo-
sób przedsiębiorca ma 

w obecnych warunkach dochować 
terminów prawa materialnego (np. 
terminu na dochodzenie roszczeń 
przed ich przedawnieniem lub 
terminu na uchylenie się od skut-
ków oświadczenia woli złożonego 
pod wpływem błędu) bądź proce-
sowego (np. terminu do wniesienia 
apelacji). O ile bowiem terminy do 
dokonania czynności procesowych 
co do zasady podlegają przywróce-
niu, o tyle w odniesieniu do termi-
nów prawa materialnego nie jest to 
możliwe (choć oczywiście w tym 
zakresie prawo przewiduje inne 
rozwiązania, o czym niżej). W kon-
sekwencji przykładowo brak 
wniesienia do sądu pozwu we 
właściwym terminie skutkowałby 
przedawnieniem roszczenia o za-
płatę.

Brak rozpoczęcia/
zawieszenie biegu terminów 
prawa materialnego

Zgodnie z pierwotnym projek-
tem regulacji w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epide-
mii ogłoszonego z powodu Co-
vid-19 bieg terminów przewidzia-
nych przepisami prawa cywilnego 
i administracyjnego miał się nie 
rozpoczynać, a rozpoczęty ulegać 
zawieszeniu na ten okres. Chodzi 
np. o terminy przedawnienia czy 
opóźnienia (zob. >ramka na str. 
14). Pierwotnie projekt obejmo-
wał także zasiedzenie, jednak 
został on zmieniony na etapie 
prac senackich i słowo „zasiedze-
nie” usunięto z przepisu, podob-
nie jak odesłanie do przepisów 
prawa cywilnego – to zniknęło 
jeszcze na etapie prac sejmowych, 

w odpowiedzi na liczne głosy 
krytyczne co do tej regulacji. Co 
to może oznaczać – tłumaczymy 
poniżej.

Omawiana regulacja związana 
jest z tym, że w czasie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii utrudnione 
może być wnoszenie pism do wła-
ściwych organów, które to działanie 
jest konieczne np. po to, by prze-
rwać bieg przedawnienia. W sytu-
acji, gdy w sądach zamknięto 
dzienniki podawcze, a godziny 
otwarcia i zakres działania placó-
wek pocztowych zostały ograniczo-
ne, wniesienie pisma do sądu lub 
nadanie przesyłki pocztowej jest 
utrudnione, a niekiedy nawet nie-
możliwe (np. dla osób objętych 
kwarantanną).

Podkreślenia wymaga, że czyn-
ności dokonane w celu wykonania 
uprawnienia lub obowiązku 
w okresie wstrzymania rozpoczęcia 
albo zawieszenia biegu terminów 
są skuteczne. Niestety, niejedno-
znaczne brzmienie przepisów 
(patrz ramka str. 14) nie pozwala na 
rozstrzygnięcie, czy nowe rozwią-
zanie chronić będzie w przypadku 
biegu wszystkich terminów, czy 
tylko terminów prawa administra-
cyjnego. Na podstawie obowiązu-
jących przepisów także możliwa 
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jest obrona, np. przed skutkami 
przedawnienia czy zasiedzenia z powo-
łaniem na art. 5 kodeksu cywilnego, a 
więc nadużycie prawa podmiotowego. 
Właśnie z tego względu w toku dyskusji 
nad projektem wskazywano, że w istocie 
regulacja proponowana w pierwotnym 
kształcie projektu jest zbędna, a że na-
pisano ją „na szybko” – budzi liczne 
wątpliwości i tym samym nie gwarantu-
je tak potrzebnej teraz pewności obrotu 
gospodarczego.

Brak rozpoczęcia/zawieszenie 
biegu terminów procesowych

Mniej wątpliwości budzi wprowa-
dzone nowelizacją w art. 15zzs zawie-
szenie biegu terminów procesowych 
(zob. przykłady w ramce na str. 15). 
W okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii ogłoszonego 
z  powodu Covid-19 bieg terminów 
procesowych i sądowych nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. 
W tym okresie nie przeprowadza się co 
do zasady rozpraw i posiedzeń jawnych 
z wyjątkiem spraw pilnych.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów 
nie dotyczy części postępowań, np. 
przeprowadzanych w ramach prawa 
zamówień publicznych kontroli uprzed-
nich zamówień współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej oraz odwo-
łań. 

Podobnie jak w przypadku terminów 
materialnoprawnych czynności doko-
nane w okresie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii są sku-
teczne. Jeśli strona chce działać w po-
stępowaniu i ma ku temu możliwości 
– nic nie stoi na przeszkodzie. Warto też 
pamiętać, że mimo wszystko organ lub 
sąd będzie mógł zobowiązać stronę do 
dokonania oznaczonej czynności, np. 
jeśli niepodjęcie czynności mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, 
poważną szkodę dla interesu społecz-
nego albo ze względu na grożącą niepo-
wetowaną szkodę materialną.

Elektroniczny obieg pism 
procesowych

Ustawodawca pierwotnie zamierzał 
wprowadzić rewolucyjne propozycje 
dopuszczenia wnoszenia pism proceso-
wych przy użyciu ePUAP, portalu infor-
macyjnego sądów powszechnych lub za 
pomocą poczty elektronicznej w czasie 
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii lub w przypadku zaprzestania 
działania operatora pocztowego świad-
czącego usługi powszechne i możliwości 
wysyłania pism przez sądy na adresy 

Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 15zzr w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
Covid-19 nie rozpoczyna się – a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres 
– bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 
∑  od których zachowania jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed 

sądem lub organem;
∑  do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
∑  przedawnienia;
∑  których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych 

oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
∑  zawitych, z których niezachowaniem 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.

Przepis ten nie zawiera odesłania do przepisów prawa cywilnego, 
pozostawiono w nim jednak terminologię, która występuje również na gruncie 
prawa cywilnego (jak przedawnienie, opóźnienie, terminy zawite). Można 
mieć poważne wątpliwości, jaki jest cel ww. regulacji, a materiały legislacyjne 
nie pozwalają na ich rozwianie. Czy jeśli np. w okresie epidemii będzie 
upływał termin przedawnienia roszczenia, to strona powinna wnieść pozew, 
gdyż ustawa nie dotyczy w ogóle roszczeń cywilnoprawnych, czy też bieg 
tego terminu ulega zawieszeniu? Tych wątpliwości nie da się obecnie 
jednoznacznie rozstrzygnąć, dlatego z ostrożności należy rekomendować 
przeanalizowanie każdej sytuacji i podejmowanie wszelkich aktów 
staranności, które mogą skutkować przerwaniem lub dochowaniem terminów 
na gruncie prawa cywilnego. ∑

Zawieszenie biegu terminów prawa materialnego

poczty elektronicznej stron i pełno-
mocników. Propozycje te zostały 
usunięte na etapie prac parlamen-
tarnych. Dlatego co do zasady wno-
szenie pisma do sądu drogą elektro-
niczną pozostaje wyjątkiem i w 
większości postępowań nie jest do-
puszczalne. 

Warto odnotować, że część preze-
sów sądów zarządziła dokonywanie 
przez pracowników sądów wydru-
ków niektórych pism składanych w 
ten sposób. Dla przykładu zgodnie 
z  informacją dostępną na stronie 
internetowej Sądu Okręgowego w 
Warszawie załączniki do e-maili 
przysłane do godziny 14.00 będą 
drukowane w tym samym dniu, a po 
14.00 lub w dniu wolnym od pracy 
– w kolejnym dniu roboczym.  Me-
chanizm ten nawiązuje do uzasad-
nienia uchwały Sądu Najwyższego z 
23 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 
9/12. Sąd stwierdził w niej, że wnie-
sienie środka odwoławczego drogą 
elektroniczną jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy przepis szczególny 
tak stanowi. Przesądził jednocze-
śnie, że wydruk niedopuszczalnego 
środka odwoławczego wniesionego 
drogą elektroniczną może być po-
traktowany jako środek odwoławczy 
niewniesiony tą drogą, jeżeli usunię-
ty zostanie brak podpisu. W takim 
wypadku sąd wskazał, że datą 
wniesienia tego środka do sądu jest 

data wykonania przez pracownika 
sądu wydruku.

Rozwiązanie to stanowi z pewno-
ścią duże ułatwienie dla pełnomoc-
ników i stron, pozwalające na do-
chowanie terminów procesowych 
i ewentualne uzupełnienie braków, 
gdy będzie to możliwe. Nie można 
jednak zapominać, że za datę złoże-
nia pisma uznaje się datę dokonania 
wydruku przez pracownika sądu. 
Skoro liczy się godzina przysłania 
e-maila, nie jest wykluczone, że e-
-maile wysłane przed 14.00 zostaną 
dostarczone na serwer poczty sądu 
po tej godzinie. Ponadto nie jest ja-
sne, co w sytuacji, w której strona – 
zgodnie z ww. instrukcjami – wyśle 
e-mail zawierający pismo procesowe 
przed 14.00, ale pismo to nie zosta-
nie wydrukowane w tym dniu przez 
pracownika sądu (np. ze względu na 
braki kadrowe). Nie ma też gwaran-
cji, że sądy przyjmą podobne rozu-
mienie przepisów postępowania, jak 
zaprezentowano w  ww. uchwale 
Sądu Najwyższego.

W obecnej sytuacji strony i ich 
pełnomocnicy powinni dokładnie 
przeanalizować, jakie działania pod-
jąć w poszczególnych postępowa-
niach. Można jedynie mieć nadzieję, 
że wszystkie problemy z  zachowa-
niem terminów wywołane przez Co-
vid-19 będą rozpatrywane przez 
sądy w sposób przychylny dla stron.
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∑  Termin na wniesienie apelacji 
od niekorzystnego wyroku.

∑  Termin na uzupełnienie braków 
formalnych pozwu.

∑  Termin na przedstawienie sądowi 
wszystkich twierdzeń i dowodów, do 
których złożenia sąd zobowiązał 
stronę.

∑  Termin na ustosunkowanie się do 
opinii biegłego.

∑  Termin na wniesienie zażalenia na 
postanowienie sądu oddalające 
wniosek o udzielenie 
zabezpieczenia. ∑

Przykłady terminów procesowych

Szczególne regulacje dotyczące 
terminów procesowych 
i materialnoprawnych miały 
w zamierzeniu stanowić pomocną 
dłoń wyciągniętą w stronę stron 
i pełnomocników. Z pewnością 
zawieszenie terminów 
procesowych pozwoli uniknąć 
skomplikowanej procedury 
przywracania terminów, których 
nie można było dochować 
ze względu na skutki Covid-19, 
a tym samym da sądom i stronom 
potrzebny oddech. 

Jeśli chodzi o terminy prawa 
materialnego – wprowadzone 
rozwiązania nie są jednoznaczne 
i mogą rodzić spory. Szkoda też, 
że zrezygnowano z umożliwienia 
stronom i sądom używania poczty 
elektronicznej w wymianie pism. 
Po zakończeniu epidemii można 
spodziewać się zapewne 
wydłużenia czasu rozpoznawania 
spraw. 

dr Barbara Jelonek-Jarco
Maciej Durbas

Zdaniem autorów

/ ℗

Rozwiązywanie sporu w drodze 
negocjacji i gromadzenie 
dowodów 

W związku z Covid-19 wielu przedsię-
biorców odnotowuje problemy z wyko-
nywaniem umów. Jego skutki, takie jak 
utrata płynności finansowej czy zerwa-
nie łańcuchów dostaw, wpływają rów-
nież na zakłócenie współpracy z kontra-
hentami.

Ten trudny czas to swego rodzaju test 
dla kontrahentów – test na lojalność i 
współpracę w dobrej wierze. Tylko takie 
podejście obu stron umowy pozwoli na 
racjonalne działania i ratowanie sytuacji 
– i to niezależnie od tego, która ze stron 
ma problemy. Konieczny jest więc 
szczery dialog partnerów biznesowych, 
który zdeterminuje kształt dalszej 
współpracy. Odpowiednio poprowa-
dzone rozmowy pomogą rozwiać wąt-
pliwości i zapewnią dalszą harmonijną 
współpracę stron. Natomiast błędy 
popełnione na tym etapie mogą mieć 
poważne konsekwencje zarówno przy 
dalszym wykonywaniu umowy, jak i na 
etapie ewentualnego sporu.

Warto zatem rozważyć na tym etapie 
następujące kwestie:

∑ o  ile to możliwe, spory warto roz-
wiązywać polubownie; nie zawsze 
jest to jednak możliwe lub celowe, 
dlatego warto przygotowywać się 
także na scenariusz sporu sądo-
wego;

∑  negocjacje i rozmowy z partnerem 
należy rozpocząć od lektury umowy 
– do czego kontrakt uprawnia, czy 
zawiera mechanizmy jego zmiany 
lub inne postanowienia, które mogą 
znaleźć zastosowanie w razie epide-
mii (np. dotyczące wypowiedzenia 
umowy, kar umownych, siły wyż-
szej);

∑  warto zbadać, w jakiej formie ma 
nastąpić zmiana umowy; często 
strony zmieniają umowę nieformal-
nie, w drodze ustnych ustaleń, a 
potem jedna z nich po kilku latach 

się z tych ustaleń wycofuje – 
kwestia ta wymaga szczególnej 
ostrożności i uwagi w prowadze-
niu dokumentacji umownej;

∑  zasadne jest też zgromadzenie 
pełnej dokumentacji – korespon-
dencji e-mail, pism i listów, w któ-
rych być może poruszono wątki 
pomocne dla danego sporu;

∑  warto także podsumować, kto w 
ramach danej firmy brał udział w 
wykonywaniu umowy, a tym sa-
mym kto posiada informacje na 
ten temat; takie osoby mogą 
posiadać cenną wiedzę, a w 
przyszłości zostać świadkami w 
razie ewentualnego sporu sądo-
wego;

∑  jeśli przedsiębiorca decyduje się 
na podjęcie negocjacji, powinien 
pamiętać, że zarówno po jego 
stronie, jak i po stronie przeciw-
nej powinny występować osoby, 
które są upoważnione do podej-
mowania decyzji; w przeciwnym 
wypadku powinno się zaznaczyć, 
że ustalenia podlegają jeszcze 
akceptacji (np. zarządu, rady 
nadzorczej etc.);

∑  nie można zapominać, że zgod-
nie z kodeksem cywilnym nielo-
jalne negocjowanie (np. odstępo-
wanie od podjętych ustaleń w 
celu przedłużenia rozmów, nego-
cjowanie wyłącznie w celu uzy-
skania informacji) może spotkać 
się z sankcją; 

∑  nic nie zastąpi kontaktu bezpo-
średniego (obecnie zastąpionego 
przez rozmowy telefoniczne czy 
wideokonferencje), gdyż niekie-
dy tylko w ten sposób da się 
rozwiązać powstały spór; umowa 
lub prawo mogą jednak wyma-
gać podjęcia pewnych czynności 
(np. wypowiedzenia umowy) w 
odpowiedniej formie – warto o 
tym pamiętać; w praktyce nie-
jednokrotnie mieliśmy do czy-
nienia z uchybieniami w proce-

durze i formie składania oświad-
czeń na tym etapie, które trzeba 
było następnie naprawić;

∑  w toku negocjacji możliwe jest 
zastrzeżenie poufności – w takim 
wypadku przekazane informacje 
objęte są tajemnicą, a jej złama-
nie może prowadzić do odpo-
wiedzialności odszkodowawczej; 

∑  przywrócone w 2019 r. postępo-
wanie sądowe w sprawach gospo-
darczych wprowadziło surowe 
rygory dowodowe; wszystkie 
dowody i twierdzenia powinny 
zostać co do zasady powołane w 
pierwszym piśmie strony, a do-
wody z zeznań świadków będą 
przeprowadzane jedynie w 
przypadku, gdy po wyczerpaniu 
innych środków dowodowych 
lub w ich braku pozostały niewy-
jaśnione fakty istotne dla roz-
strzygnięcia sprawy; to doku-
menty będą zatem preferowa-
nym (a w niektórych przypadkach 
jedynym dopuszczalnym) środ-
kiem dowodowym;

∑  oznacza to, że w ewentualnym 
sporze, który rozpoznawany 
będzie jako sprawa gospodarcza, 
przeważać będzie dowód z do-
kumentu; jeśli zatem strona nie 
zgromadzi dowodów na etapie 
rozmów i negocjacji czy na 
wstępnym etapie sporu, później-
sze udowodnienie jej twierdzeń 
może być utrudnione; dlatego 
ustalenia czy protokoły warto 
gromadzić na bieżąco i mieć 
wszystko na papierze;

∑  warto pamiętać, że sąd może 
udzielić stronie zabezpieczenia 
roszczenia  np. poprzez zajęcie 
rachunków bankowych; może to 
być korzystne, jeśli potrzebne 
jest szybkie rozstrzygnięcie, ale 
jeśli na taki ruch zdecyduje się 
przeciwnik, może to wpłynąć na 
płynność finansową przedsię-
biorcy. / ℗
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