26 marca 2020 r.

Alert prawny dot. COVID-19
▪

▪

▪

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej
• Na pakiet składają się:
1. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
2. projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
3. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
• Szczegółowe informacje w odrębnych alertach.
• Linki:
1. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=0ED4D419861EFC71C125853
70038D29C
2. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=8B24A9F53E69D8CAC125853
700366035
3. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=8452A2E437212258C125853
700383386
Specustawa dot. ochrony zdrowia
• Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Szczegółowe informacje w odrębnych alertach.
• Link:
• https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=985BF1E49CA2D51AC12585370038D2
A6
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
• Weszło w życie 25 marca 2020 r.
• Rozporządzenie przewiduje m.in. następujące regulacje:
1. W okresie do 31 sierpnia 2020 r. stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku
do dostawy towarów, której przedmiotem są:
o wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu
ustawy o wyrobach medycznych lub rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/745;
o szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
o produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy – Prawo
farmaceutyczne;
o produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 528/2012
w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych –
wyłącznie środki dezynfekujące;
o specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników
patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
o środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na
twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki
i rękawice (§ 10 pkt 1).
2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w pkt 1, stosuje się wyłącznie do dostaw
towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

o
o

▪

▪

Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań
statutowych;
o podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o zwalczaniu COVID-19, udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 10 pkt 2).
3. Tak obniżoną stawkę stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny
między podatnikiem dokonującym dostawy towarów oraz jednym z podmiotów
wymienionych w pkt 2, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane
zgodnie ze wskazanymi wyżej celami (§ 10 pkt 3).
4. Obniżoną stawkę z pkt 1 można stosować też do dostawy dokonanej w okresie od 1
lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. W tym przypadku warunek zawarcia umowy między
dostawcą a podmiotem, spełnia również potwierdzenie przez nich na piśmie dokonanie
darowizny stanowiącej dostawę towarów, na warunkach wskazanych wyżej (§ 10 pkt 45).
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/527.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
• Weszło w życie 25 marca 2020 r.
• Rozporządzenie przewiduje m.in. następujące regulacje:
1. Obowiązek odbycia kwarantanny oraz przekazania funkcjonariuszom odpowiednich
informacji, w związku z przekraczaniem granicy RP, nie obowiązuje w przypadku
przekraczania granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych również przez:
o obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników
niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach
międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe
w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy
stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży
Granicznej;
o kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub
zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5
tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym
rzeczy.
Uchwała Rady Ministrów nr 33/2020 w szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki
ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2
• Uchwała weszła w życie 20 marca 2020 r.
• Treść uchwały:
1. „Upoważnia się ministra właściwego do spraw zdrowia do dokonywania zakupów
środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych. Minister właściwy do spraw
zdrowia może udzielać dalszych upoważnień do dokonywania takich zakupów.
2. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zakupione pod
warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób
zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed
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zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia
zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
3. Do środków ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których
rozpoczęto procedury oceny ich zgodności zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE
L 81 z 31.03.2016, str. 51), przepis ust. 2 stosuje się.
4. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim
choroby COVID-19 dopuszcza się do obrotu i używania środki ochrony indywidualnej, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie, oraz wyroby medyczne, jeżeli są dopuszczone do
obrotu w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
5. Wytyczne, o których mowa w ust. 2, mogą odsyłać do norm, specyfikacji lub innych
dokumentów.
6. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone
wyłącznie dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, służb i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz opanowania
wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby COVID-19.”
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych Klubu Parlamentu Koalicja Obywatelska
• Projekt 25 marca 2020 r. wpłynął do Sejmu.
• Projekt przewiduje m.in. następujące regulacje:
1. Możliwość negocjacji przez strony umowy zlecenia, zmiany umowy co do miejsca jej
wykonywania, w której jako miejsce wykonywania zlecenia jest wpisana siedziba
zleceniodawcy, w celu umożliwienia zleceniobiorcy pracy zdalnej (art. 1 pkt 1 projektu).
2. Możliwość wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 przez podmioty lecznicze
niewpisane do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału
wojewódzkiego NFZ (art. 1 pkt 4 projektu).
3. Utworzenie funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Fundusz) ze środków finansowych pochodzących z UE,
przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative (art. 15a
ust.1).
4. Przeznaczenie z Funduszu 20 mld zł na wsparcie opieki zdrowotnej, w szczególności na:
o zakup testów na obecność SARS-CoV-2,
o zakup wyrobów medycznych, w szczególności środków ochrony indywidualnej
dla pracowników ochrony zdrowia, uczestniczących w udzielania świadczeń
zdrowotnych osobom chorym na COVID-19,
o zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenie stanowisk intensywnej terapii
oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy na obecność SARSCoV-2,
o dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia uczestniczących
w pomocy osobom chorym lub z podejrzeniem zarażenia SARS-CoV-2 (nowy art.
15b).
5. Wsparcie finansowe przedsiębiorcy, który ograniczył wykonywanie działalności
i odnotował spadek przychodów, w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem,
poprzez wypłatę specjalnych zasiłków dla pracowników, w wysokości:
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spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. – 100% minimalnego
wynagrodzenia, dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień ogłoszenia
stanu epidemii,
o spadek przychodów w wysokości niższej niż 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. – 100% minimalnego
wynagrodzenia proporcjonalnie obniżone do poniesionego spadku przychodów
(nowy art. 15c).
6. Zwolnienie przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności lub odnotował spadek
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniowiecznego
przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19, z obowiązku płatności należności z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne (nowy art. 15d).
7. Zwolnienie przedsiębiorców w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii COVID-19 z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych i osób prawnych (pomoc de minimis), jeżeli przedsiębiorca:
o nie może prowadzić działalności gospodarczej;
o prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy
wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną oraz nastąpił spadek
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r (nowy art. 15e-f).
8. Możliwość skorzystania przez przedsiębiorcą z zawieszenia na czas ogłoszonego stanu
epidemii, nie krócej niż do dnia 1 lipca 2020 r., obowiązki spłaty przez przedsiębiorców:
o rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością przedsiębiorstwa,
o rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu w związku z zawartą umową
leasingu (nowy art. 15g).
9. Zasiłek chorobowy dla pracownika niewykonującego pracy w związku z niezdolnością do
pracy z powodu COVID-19 albo poddanemu przymusowej kwarantannie z powodu
COVID-19, od pierwszego dnia niewykonywania pracy (nowy art. 15f).
• Link: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-122-2020/$file/9-020-122-2020.pdf.
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przełożenia wejścia w życie rozporządzenia MDR
• 25 marca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła, że toczą się prace nad propozycją przełożenia o rok
terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia dla wyrobów medycznych. Komisja pracuje nad
przedstawieniem tej propozycji Parlamentowi i Radzie na początku kwietnia, aby przyjąć ją jak
najszybciej, ponieważ termin na przyjęcie rozporządzenia wypada na koniec maja.
• Link: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/docs/20200325_news_md_en.pdf.
Inne wybrane akty prawne:
• Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania
o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez
niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
• https://legislacja.gov.pl/projekt/12331660
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
• Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/530.
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