20 marca 2020 r.

Alert prawny dot. COVID-19
▪

▪

Program Ministerstwa Rozwoju chroniący przedsiębiorców w związku z sytuacją spowodowaną COVID19, tzw. Tarcza Antykryzysowa.
• 19 marca 2020 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło program mający ochronić przedsiębiorców
przed skutkami epidemii COVID-19. Opiera się on na 5 filarach (Bezpieczeństwo Pracowników,
Finanse Przedsiębiorców, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program
Inwestycji Publicznych). Program przewiduje m.in.:
1. wsparcie dla firm w utrzymanie pracowników, tj. sfinansowanie przez państwo 40% ich
płacy;
2. pokrycie blisko połowy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników firm w postoju;
3. kredyt z gwarancją de minimis do 3,5 mld zł dla 100 tys. małych i średnich
przedsiębiorców;
4. wsparcie dla średnich i dużych firm z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału
lub finansowanie w postaci obligacji;
5. odroczenie danin publicznych: PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat
i odsetek;
6. przesunięcie terminu obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją na 1 lipca 2020
r.;
7. przesunięcie terminu zgłoszenia danych do CRBR na lipiec 2020 r.;
8. możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT przez podatników
szczególnie dotkniętych koronawirusem;
9. możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celnopodatkowych.
• Projekt aktu prawnego uwzględniającego proponowane zmiany jest opracowywany aktualnie
przez rząd.
• Link: https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikowprzed-skutkami-epidemii-koronawirusa
Poselski projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego
spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
• Posłowie Koalicji Obywatelskiej wnieśli do Sejmu projekt ustawy obejmującej pomoc
przedsiębiorcom.
• Projekt nie otrzymał jeszcze numeru druku sejmowego.
• Projekt przewiduje następujące regulacje:
1. Zwolnienia z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
dla przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności lub odnotowali spadek
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego
przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia
epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – po
spełnieniu określonych warunków (art. 2 projektu);
2. Zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
przedsiębiorców będącym osobami fizycznymi – po spełnieniu określonych warunków
(art. 3 projektu);
3. Zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
przedsiębiorców będącym osobami prawnymi – po spełnieniu określonych warunków
(art. 4 projektu).
• Link: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-119-2020/$file/9-020-119-2020.pdf.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
• Weszło w życie 18 marca 2020 r.
• Rozporządzenie wprowadziło jednie zmianę o charakterze techniczno-legislacyjnym.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047801.pdf
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych
ustaw.
• Rząd pracuje nad zmianami m.in. w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego.
• Projekt nie został jeszcze opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
• Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12331454
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
• Zarządzenie weszło w życie 20 marca 2020 r.
• Zarządzenie przewiduje m.in. następujące regulacje:
1. rozszerzenie działalność Centralnej Bazy dokonywanie, na zlecenie oraz zgodnie z
warunkami określonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, celem dalszej
dystrybucji, zakupów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony
osobistej lub innych artykułów niezbędnych do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
2. utworzenie Działu Zakupów, Koordynacji Inwestycji, Magazynowania Środków
Dezynfekcyjnych i Rezerw oraz określenie zakresu jego obowiązków.
• Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/24/.
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego ws. organizacji pracy urzędu.
• Komunikatem z 18 marca 2020 r., z związku z sytuację epidemiczną GIF poprosił
o kierowanie pytań na skrzynkę elektroniczną na adres: gif@gif.gov.pl lub telefonicznie pod nr 22
635 99 66.
• GIF poinformował, że przegląd akt zostaje zawieszony do odwołania.
• Link: https://www.gov.pl/web/gif/wazna-informacja-dotyczaca-organizacji-pracy-urzedu
Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego ws. pytań i odpowiedzi dot. obrotu produktami
leczniczymi.
• 19 marca 2020 r. GIF przedstawił odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące obrotu produktami
leczniczymi, m.in.:
1. Czy przedsiębiorcy mogą wywozić z Polski środki do dezynfekcji rąk, powierzchni
i pomieszczeń?
2. Czy Główny Inspektor Farmaceutyczny ma obowiązek informować Pacjentów,
w której aptece można nabyć płyny dezynfekcyjne, maski, rękawiczki lateksowe?
• Link:
https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-obrotu-produktamileczniczymi
Komunikat Prezesa URPL w sprawie badań klinicznych prowadzonych w warunkach pandemii
• Komunikatem z dnia 19 marca 2020 r. Prezes URPL, w związku z sytuacją epidemiczną, zalecił
m.in., aby:
1. w działaniach związanych z nadzorem nad badaniami klinicznymi brać pod uwagę
aktualną sytuację epidemiologiczną oraz fakt, że personel medycznych szpitali
zaangażowany jest w działania związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
2. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do sytuacji epidemiologicznej
traktować jako:
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natychmiastowe środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 37y ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Prezes dopuścił, aby informacje z tego
tytułu przesyłać mailowo na adres urpl@urpl.gov.pl,
b. natychmiastowe środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych. Informacje z tego tytułu można przekazywać
Prezesowi Urzędu mailowo na adres incydenty@urpl.gov.pl;
3. rozważenie zasadności składania w zaistniałej sytuacji nowych wniosków
o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz wniosków
o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego wyrobu medycznego.
• Prezes URPL poinformował, że działania inspekcji badań klinicznych zostają zawieszone do końca
kwietnia 2020 r., a decyzja o wznowieniu procesu inspekcji zostanie podjęta
w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
• Prezes zalecił dokumentowanie odchyleń od protokołu zgodnie z procedurami danego badania.
• Link: http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-bada%C5%84klinicznych-prowadzonych-w-warunkach
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących.
• Komunikatem z 18 marca 2020 r. GIS przedstawił zalecenia dla podróżnych i najnowsze zmiany
wprowadzone przez rząd w związku z ruchem transgranicznym.
• Link:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-51-warszawa-18-marca2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadach kwarantanny.
• 19 marca 2020 r. GIS przedstawił najważniejsze informacji dotyczące sposobu zachowania się
podczas kwarantanny, w związku z COVID-19.
• Link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/
Inne wybrane akty prawne:
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047501.pdf
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000048501.pdf
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki
wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz terminów uiszczania tej składki.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000048401.pdf
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakazów w ruchu lotniczym.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000048201.pdf
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie
bufora ryzyka systemowego.
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047301.pdf
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