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COVID-19 epidemic

16 kwietnia 2020 r. uchwalona została ustawa o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z
2020 r. poz. 695) (dalej również jako „Ustawa COVID-19
2.0”).

On 16 April 2020, the parliament adopted the Act on
special instruments of support in connection with the
spread of SARS-CoV-2 virus (Dz.U. [Journal of Laws] of
2020 item 695) (hereinafter also as “COVID-19 Special
Act 2.0”).

Ww. ustawa zmienia szereg ustaw m.in. ustawę z 2 marca
2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

The above Act changes number of Acts i.a. Act dated on 2
March 2020 on special solutions related to preventing,
counteracting and combating COVID-19, other infectious
diseases and crisis situations caused by them and certain
other Acts.

Obie ustawy w dużym zakresie ingerują w działalność
biznesową, co wymaga pilnego dostosowania działań na
okres stanu epidemii na terytorium Polski. Mając na
uwadze powyższe przekazujemy Państwu niniejszy
newsletter zawierający wybrane zagadnienia ww. ustaw i
niektórych aktów wykonawczych opartych na ww. ustaw.

Both Acts to a large extent interferes with business activity,
which requires immediate adjustments of actions for the
period of the state of epidemic in the territory of Poland.
Taking into account the above, we would like to share this
newsletter with you. The newsletter contains selected
issues concerning the above Acts and some regulations
based on those Acts.
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Od 19 kwietnia poluzowanie ograniczeń pracy urzędów
m.in. ws. pozwoleń budowlanych i innych

Relaxation of restrictions on the work of offices, i.a.
concerning construction and other permits, as of 19
April

Od 19 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie rady
ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
Rozporządzenie
zastąpiło
wcześniejsze
rozporządzenie z dnia 10 kwietnia.

On19 April this year, the new regulation of the Council of
Ministers on establishing certain restrictions, orders, bans
in connection with the occurrence of the state of epidemic
entered into force. The regulation replaced the previous
regulation of 10 April.

Dla przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących
procesy inwestycyjne lub chcących skorzystać z pomocy
urzędów pracy w zakresie wsparcia w zw. z pandemią,
istotną zmianą jest doprecyzowanie par. 13. Ww. paragraf
mówi o tym, że do odwołania wykonywanie zadań przez
urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną
wykonującą zadania o charakterze publicznym, „może”
podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu m.in.
wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom. Nowe rozporządzenie określa szczegółowo
katalogu spraw mieszących się kategorii „zadań
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”. Są
nimi m.in. sprawy z zakresu:
1) działania
urzędów
pracy,
w
tym
wsparcia
przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
2) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i
innych dokumentów komunikacyjnych;
3) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym
dotyczące:
a. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
b. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do
zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie;
c. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej;
4) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji ;
b. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub
krzewów;
c. korzystania
z
wód,
w
zakresie
zgody
wodnoprawnej.
Kontakt: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl

The new regulation clarifies clause 13, which constitutes a
significant change for entrepreneurs, in particular those
who conduct investment processes or want to use the help
of employment offices in the scope of support due to the
pandemic. The above-mentioned clause states that until it
is revoked, the activities performed by the office of public
administration or organizational entity performing activities
of public nature “may” be subject to restriction consisting in
performing i.a. activities necessary to provide assistance to
citizens only. The new regulation specifies in detail the list
of matters included in the category of “activities necessary
to provide assistance to citizens”. These include, but are
not limited to, the matters related to:
1) activities of employment offices, including the support
for entrepreneurs due to the epidemic caused by
SARS-CoV-2 virus infections;
2) issuance of driving licenses, registration cards and
other transport documents;
3) the architecture and construction administration,
including:
a. land development conditions decisions or decisions
on the site location of a public purpose investment;
b. construction permit decisions, an objection to
notification of construction works or occupancy
permit decisions;
c. decisions on permission for the performance of a
road investment;
4) the environmental protection, including:
a. decisions on the environmental conditions for the
performance of the investment;
b. decisions permitting for removal of trees or shrubs;
c. water use, within the scope of permits required by
Water Law Act.

Contact: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl
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Pomoc dla przedsiębiorców udzielana przez Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A.

Assistance for entrepreneurs provided by Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A. (Industrial Development
Agency)

Ustawa COVID-19 2.0 wprowadza możliwość ubiegania się
przez przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów
gospodarczych wywołany przez stan epidemii COVID-19 o
wsparcie finansowe do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Wsparcie to polega na oferowaniu przedsiębiorcom
zwrotnej pomocy finansowej w postaci m.in. pożyczek lub
leasingu przeznaczonego na refinansowanie posiadanych
przez przedsiębiorcę umów leasingowych. Ustawa
przewiduje uproszoną procedurę składania wniosków o
wsparcie finansowe, które będzie udzielane na podstawie
umowy zawieranej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
z przedsiębiorcą.

The COVID-19 Special Act 2.0 introduces the possibility for
entrepreneurs who have experienced a fall of turnover
caused by the state of COVID-19 epidemic to apply for a
financial support to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
(Industrial Development Agency). The support consists in
offering repayable financial assistance in the form of i.a.
loans or leasing intended to re-finance leasing agreements
owned by the entrepreneur. The Act provides for a
simplified procedure of submitting applications for financial
assistance that will be provided on the basis of the
agreement concluded by Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
with the entrepreneur.

Kontakt: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

Contact: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

Wsparcie Polskiego
przedsiębiorców

Funduszu

Rozwoju

S.A.

dla

Support of Polski Fundusz Rozwoju S.A. (Polish
Development Fund) for entrepreneurs

Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) jest kolejną instytucją,
która ma udzielać pomocy finansowej przedsiębiorcom w
związku ze skutkami epidemii COVID-19. PFR będzie
realizował tę pomoc dla przedsiębiorców w formie
obejmowania lub nabywania udziałów, akcji, warrantów
subskrypcyjnych,
obligacji,
wierzytelności
oraz
przystępowania do spółek osobowych lub udzielania
pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, a także do udzielania
pomocy w postaci bezzwrotnych lub częściowo
bezzwrotnych subwencji. W dniu 27 kwietnia 2020 roku,
program PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej i
PFR może rozpocząć przyjmowanie wniosków od
przedsiębiorców. Program PFR jest kierowany do mikro,
małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą składać
wnioski o pomoc finansową za pośrednictwem
największych
banków
komercyjnych
oraz
za
pośrednictwem
banków
spółdzielczych.
Istotnym
elementem tej pomocy dla przedsiębiorców będzie
możliwość skorzystania z częściowego umorzenia
subwencji po spełnieniu określonych wymagań co do
kontynuowania działalności oraz utrzymania stanu
zatrudnienia.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) is another institution
which will support entrepreneurs financially in connection
with the effects of the COVID-19 epidemic. The PFR is
going to support entrepreneurs by taking hold of or
acquiring shares, subscription warrants, obligations,
receivables, and entering into partnerships, or granting
loans and sureties, as well as assist in the form of nonrepayable or partially non-repayable subsidies. The PFR
obtained a notification from the European Commission on
27 April 2020 and it may start receiving applications from
entrepreneurs. The PFR program is addressed to the
micro, small and medium-sized enterprises. The
enterprises may apply for financial assistance through the
largest commercial banks and cooperative banks. The
possibility to use a partial write-off of the subsidy after
meeting certain requirements on continuing business and
maintaining the level of employment will be a significant
part of this assistance for entrepreneurs.
Contact: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

Kontakt: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

4

Fundusz
Przeciwdziałania
Gospodarstwa Krajowego S.A.

COVID-19

Banku

COVID-19 Counteracting Fund at Bank Gospodarstwa
Krajowego S.A. (Bank of National Economy)

W Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) został
stworzony fundusz w celu finansowania lub dofinansowania
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza tego sektora. W ramach części tego
programu, adresowanej do przedsiębiorców, pomoc BGK
obejmuje m.in. udzielanie gwarancji dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorców (do 80% kwoty kredytu), a także
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
skierowane do przedsiębiorców odczuwających negatywne
skutki epidemii COVID-19. Pomoc BGK jest udzielana za
pośrednictwem największych banków komercyjnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) has
established a fund in order to finance or co-finance the
implementation of actions related to counteracting COVID19 by public finance sector units and units outside of this
sector. As part of the program addressed to entrepreneurs,
the BGK assistance includes, among others, granting
sureties for the micro, small and medium-sized enterprises
(up to 80% of the credit) and compensation to the bank
credit interest addressed to the entrepreneurs suffering
negative consequences of the COVID-19 epidemic. The
BGK assistance is granted through the largest commercial
banks.

Kontakt: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

Contact: Mirosław Bik, mb@pnplaw.pl

Doręczenia przesyłek pocztowych drogą elektroniczną

Deliveries of postal items electronically

Od dnia 18 kwietnia do dnia 30 września 2020 roku,
wprowadzony został elektroniczny sposób doręczeń
niektórych przesyłek poleconych przez operatora
pocztowego świadczącego usługi powszechne, tj. przez
Pocztę Polską. Według wprowadzonych przepisów, Poczta
przyjmie od nadawcy tradycyjną przesyłkę poleconą,
a następnie przekształci, przemieści i doręczy przesyłkę
w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez
konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa
przeznaczona jest dla podmiotów posiadających tzw. profil
zaufany, który umożliwi prawidłową identyfikację adresata.
Nowy sposób doręczeń dotyczy również przesyłek
poleconych z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem
odbioru oraz elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Poczta Polska, i.e. the postal operator providing common
services, have introduced electronic deliveries of certain
registered mails from 18 April until 30 September 2020.
Pursuant to the introduced provisions, Poczta Polska will
accept a traditional registered mail from the sender and
then it will convert, dispatch and deliver the mail in the form
of an electronic document to the addressee without the
necessity to sign it personally. The service is intended for
entities with the so-called trusted profile, enabling a proper
identification of the addressee. The new form of deliveries
also applies to registered mails with the return receipt
requested, acknowledgement of receipt, as well as return
of receipt requested electronically.

Doręczenie przesyłki przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
może
nastąpić
ilekroć
w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej albo
o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe oraz
tylko jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni
operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych
celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci
dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną
adresata. W upoważnieniu tym adresat uzgodni również

The delivery of a mail by means of electronic
communication may take place whenever the provisions of
law provide for the registered mail or delivery of a letter
against receipt by the postal operator within the meaning of
the Postal Law Act and only if the addressee expresses its
consent to it and authorizes the operator indicated to
receive registered mails to covert and deliver them in the
form of electronic documents to the addressee’s electronic
mail box. Within this authorization, the addressee will also
arrange with Poczta the manner of conduct as to the
received registered mails. Upon performing the services,
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z Pocztą sposób postępowania z odebranymi przesyłkami
poleconymi. Po wykonaniu usługi, Poczta prześle na adres
elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie
zawierające informację, że doręczono na skrzynkę
elektroniczną adresata dokument elektroniczny.
Powstały dokument elektroniczny ma moc równą mocy
dokumentu w postaci papierowej, z którego został
przekształcony. Datą doręczenia przesyłki jest data
zapoznania się przez odbiorcę
z dokumentem
zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata.
W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za
doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu
(tzw. fikcja doręczenia).
Wprowadzone przepisy zawierają szereg wyjątków, do
których elektroniczny sposób doręczeń nie znajdzie
zastosowania. Chodzi tu o przesyłki wysłane do Sądów i
Trybunałów, prokuratury i innych organów ścigania oraz
komornika sądowego oraz wysłane przez te organy.
Wyłączenie dotyczy także przypadków w których
przekształcenie nie jest możliwe lub też nowa forma
doręczenia nie może być zastosowana ze względu na
ważny interes publiczny.

Poczta will send a notification containing the information
that the electronic document has been delivered to
addressee’s electronic mail box to an electronic address
indicated by the addressee.
The created electronic document is as effective as the
document in hard copy form, from which it has been
converted. The delivery date of the mail is the date when
the receiver has read the document sent to the addressee’s
electronic mail box. If the receiver fails to read the
document, it will be deemed delivered after 14 days of
sending the document (the so-called fiction of delivery).
The introduced provisions contain a number of exceptions
to which the electronic manner of deliveries does not apply.
It includes the mails sent to and by: Courts and Tribunals,
the Public Prosecutor’s Office and other enforcement
authorities, as well as the court enforcement officer. The
exclusion pertains also to the cases in which the
conversion is not possible or the new form of delivery may
not be applied due to a significant public interest.

Contact: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl

Kontakt: Mateusz Dyśko, md@pnplaw.pl

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców zwolnionych z
płacenia składek ubezpieczeniowych

Extension of group of entrepreneurs exempt from
paying social security contributions

Zwolnienia z opłacania składek ubezpieczeniowych za
okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., będzie rozszerzone:
1. na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
2. płatników będących spółdzielnią socjalną.

Exemptions from paying social security contributions for
March, April and May 2020 will be extended to:
1. companies employing from 10 to 49 persons,
2. payers being social cooperatives.

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób,
zwolnienie obejmie 50% łącznej kwoty nieopłaconych
należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

In the case of companies employing from 10 to 49 persons,
the exemption will cover 50% of the total sum of unpaid
receivables for contributions indicated in the statement
submitted for a given month.

Dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie
będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął
prowadzenie działalności:
1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego
2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę

For companies employing from 10 to 49 persons, the payer
of contributions will be entitled to the exemption if they
commenced the business activity:
1. before 1 February 2020 and as at 29 February 2020
registered for insurance the required number of the
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ubezpieczonych,
2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31
marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę
ubezpieczonych,
3. w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30
kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą
liczbę ubezpieczonych.

insured;
2. within the period from 1 February until 29 February and
as at 31 March 2020 registered for insurance the
required number of the insured;
3. within the period from 1 March until 31 March and as at
30 April 2020 registered for insurance the required
number of the insured.

Spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie
zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec,
kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była
zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1
kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

The social cooperative may be entirely exempt from the
obligation to pay contributions for March, April and May
2020 indicated in the statements submitted for that period if
it has been registered as the payer of social security
contributions before 1 April 2020, regardless of the number
of employed persons.

Kontakt: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl

Contact: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl

Przedłużenie
Polsce

legalnego

pobytu

cudzoziemców

w

Extension of legal immigrant stay in Poland

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu
zagrożenia
epidemicznego
lub
stanu
epidemii)
przedłużeniu ulegają:
1. legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii,
2. okresy ważności kart pobytu i tymczasowych
zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
3. terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
4. ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń
na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Until the lapse of the 30th day following the day of the end
of the state being in force (the state of epidemic threat or
the state of epidemic), the following shall be subject to
extension:
1. legal immigrant stay which would end during the state
of epidemic threat or the state of epidemic,
2. validity periods of residence cards and temporary
identity certificates of the immigrant,
3. deadlines for filing applications for the legalization of
stay,
4. validity of already issued work permits, seasonal work
permits and declarations on entrusting the performance
of work to the immigrant.

Ponadto w ten sam sposób wydłużone zostają terminy:
1. na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
2. dobrowolnego
powrotu
określone
w decyzjach
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Moreover, in the same manner extended are the deadlines
for:
1. leaving the territory of Poland by immigrants,
2. voluntary return specified in the decisions on the
immigrant’s obligation to return.

Przedłużenie
legalnego
pobytu
cudzoziemca
przebywającego w Polsce na podstawie:
− zezwolenia na pobyt czasowy
− wizy krajowej
− wizy Schengen, ruchu bezwizowego i innych
krótkoterminowych tytułów pobytowych,
dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu
przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia

The extension of a legal stay of the immigrant staying in
Poland on the basis of:
– temporary stay permit,
– national visa,
– Schengen visa, visa-free travel and other short-term
residence titles
pertains to the situations in which the last day of a legal
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epidemicznego lub stanu epidemii.

stay will fall during the state of epidemic threat or the state
of epidemic.

Kontakt: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl

Contact: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl

Poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do
uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w
przypadku postoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy oraz inne zmiany

Extension of set of entities entitled to obtain benefits
to protect employment in case of downtime or limited
working time as well as other changes

Oprócz przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2
Ustawy z dnia 6 marca 2018 r – prawo przedsiębiorców
przyznano prawo do ubiegania się o świadczenia na
dofinansowanie wynagrodzeń i środków na opłacenie
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
także organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3.2
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, podmiotom, o których mowa
w art. 3.3 tej samej ustawy, oraz państwowym osobom
prawnym w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o
finansach publicznych. Uściślono, że obniżenie wymiaru
czasu pracy kwalifikujące obok innych przesłanek do
uzyskania dofinansowania może nastąpić maksymalnie o
20%. Z dokonanych zmian wynika, iż podmioty, które
otrzymały dofinansowanie nie mogą wypowiedzieć w
okresie otrzymywania dofinansowania umów o pracę lub
umów cywilnoprawnych z przyczyn niedotyczących
pracowników lub osób z którymi zawarto umowy cywilnoprawne.

Apart from the entrepreneurs within the meaning of Article
4(1) or (2) of the Act of 6 March 2018 – the Law of
Entrepreneurs, also non-governmental organizations,
within the meaning of Article 3.2 of the Act of 24 April 2003
on public benefit and volunteer work, entities referred to in
Article 3.3 of the same Act, and state legal persons, within
the meaning of the Act of 27 August 2009 on public
finance, have been entitled to apply for benefits for cofinancing remunerations and means to pay the social
security contributions of employees and persons employed
on the basis of civil law contracts. The reduction of the
working time entitling, along with other grounds, to obtain
co-financing was determined to be by maximum 20%. The
changes made imply that within the period when cofinancing is received entities may not terminate
employment contracts or civil law contracts due to reasons
not related to employees or persons with whom the civil law
contracts have been concluded.

Kontakt: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

Contact: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

Świadczenie postojowe dla osoby
pozarolniczą działalność gospodarczą

prowadzącej

Downtime pay for person conducting non-agricultural
business activity

Zniesiono ograniczenia w postaci maksymalnych
wysokości uzyskanych przychodów, których osiągnięcie
pozbawiało prawa do świadczenia postojowego.

The restrictions in the form of maximum sums of the
revenue obtained, the achievement of which deprived
entrepreneurs of a right to a downtime pay, has been
abolished.

Wprowadzono możliwość ponownego maksymalnie
trzykrotnego ubiegania się o świadczenie postojowe jeśli
sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa
poprawie.
Kontakt: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

The Special Act introduced the possibility to re-apply up to
three times for a downtime pay if the financial situation
indicated in the application has not improved.
Contact: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl
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Dofinansowania kosztów wynagrodzeń oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie
społeczne od Starosty

Co-financing by the staroste of employees'
remuneration and social security contributions due on
these remunerations

Ustalono, że obowiązek zatrzymania w zatrudnieniu osób
objętych
dofinansowaniem
dotyczy
tylko
czasu
otrzymywania dofinansowania.

The obligation to maintain employment of the persons
covered by co-financing was specified to apply only to the
period within which the co-financing is received.

Kontakt: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

Contact: Dorota Dąbrowska-Kobus, ddk@pnplaw.pl

Wstrzymanie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości

Suspension of time limit for filing bankruptcy petition

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
(obowiązywał od 14 do 19 marca) ) albo stanu epidemii
(obowiązuje od 20 marca) z powodu COVID-19, a stan
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg
terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po
odwołaniu stanu epidemii termin ten biegnie na nowo. W
przypadku gdy stan niewypłacalności powstał w czasie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
epidemii z powodu COVID-19 domniemywa się, że
zaistniał z powodu COVID-19.

If a reason to declare a debtor bankrupt occurred during
the state of epidemic threat (which persisted from 14 March
until 19 March) or during the state of epidemic (which has
been persisting since 20 March) due to COVID-19 , and the
insolvency occurred because of COVID-19, a time limit to
file a bankruptcy petition does not start to run, and if the
time limit has already started to run, it is interrupted. After
the state of epidemic is declared to be over, the time limit
starts to run anew. If the insolvency occurred when the
state of epidemic threat or the state of epidemic persisted
because of COVID-19, it is presumed that the insolvency
occurred because of COVID-19.

Kontakt: Paweł Tomasik, pt@pnplaw.pl

Contact: Paweł Tomasik, pt@pnplaw.pl

i

i
Informacje zawarte w niniejszym Newsletterze mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią porady prawnej. Z uwagi na możliwość zmian
w prawie rekomendowana jest analiza aktualnego stanu prawnego w chwili podejmowania decyzji. Przed podjęciem przez Państwa
odpowiednich działań sugerujemy skontaktowanie się z naszymi doradcami.
The information in this Newsletter is of general information nature and is not legal assistance. Due to the possibility of changes in the law, an
analysis of the current legal situation as at the time of making a decision is recommended. We suggest contacting our advisers before taking
appropriate action.
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