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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy uzupełnienie poradnika do Tarczy Antykryzysowej. Zawiera 

on wybrane zagadnienia praktyczne, które są naszą rzeczywistością prawną od 1 kwietnia 2020 roku. W pierwszej 

części omawialiśmy kwestie dofinansowania. Poniżej dodatkowe przepisy, które mogą mieć dla Państwa 

praktyczne znaczenie. W dwóch oddzielnych opracowaniach przedstawiamy założenia projektu nowelizacji 

Tarczy Antykryzysowej, które w dniach 15-16 kwietnia 2020 są przedmiotem prac Senatu (ten projekt jest 

nazywany Tarczą 1.1 albo Tarczą 2) oraz zarys nowego pakietu zwanego Tarczą Finansową. Tu jeszcze nie ma 

konkretnego projektu przepisów, ale ogólne zasad pomocy finansowej dla przedsiębiorców. Pomoc ma być 

udzielana w ramach prac Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach zliberalizowanych zasad pomocy publicznej.  

 

WYBRANE ZAGADNIENIA TARCZY ANRYKRYZYSOWEJ 

Tarcza Antykryzysowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r uzupełniona o kwestie dofinansowania (i inne) ustawą 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 z dnia 31 marca 

2020r. przewiduje dodatkowe udogodnienia dla przedsiębiorców związane między innymi z przedłużeniem 

ważności dokumentów wystawianych przez instytucje państwowe.  

 

Od 1 kwietnia 2020r.  wprowadzono następujące udogodnienia, które będą poszerzone w Tarczy 1.1. : 

 

A) ORZECZENIA LEKARSKIE  

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których 

ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Uwaga  

▪ Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich lub badań psychologicznych, wymagają posiadania 

aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., 

orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

▪ Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych 

uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia 

lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż 

do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia nowe wyżej wskazane przepisy dot. badań lekarskich (wyciag) 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 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 (Dz.U. poz. 568) 

utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. (UNP:GIP-20-20685, GIP-

GNN.50.2.2020.5), w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne 

badania lekarskie.  

W miejsce poprzedniej propozycji należy stosować bezpośrednio następujące przepisy wspomnianej 

ustawy: 

Zgodnie z art. 12a:  
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1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia 

danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 

a) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 kodeksu pracy - czyli 

badania lekarskie okresowe, skierowania pracownika na badania lekarskie okresowe oraz 

okresowe badania dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działania 

substancji rakotwórczych oraz płynów zwłókniających.  

 

b) art. 39j i art. 39k ustawy o transporcie drogowym - czyli badania lekarskie w celu stwierdzenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy oraz badania psychologiczne kierowcy oraz badania psychologiczne w celu 

stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii 

albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć 

wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i wykonać je w okresie nie dłuższym 

niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego 

lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny 

lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia 

odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt 

osobowych pracownika. 

Natomiast w myśl art. 31m ustawy wymienionej na wstępie:  

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których 

ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

▪ Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań 

psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 

psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje 

ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

▪ Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 

określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 

odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 

wydane niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Przepis art. 12a i art. 31 m wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r. – z mocą od dnia 8 marca 2020 r. 

Mając na względzie utrzymanie w mocy pozostałych obowiązujących do tej pory przepisów z obszaru 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp, proponuję w dalszym 

ciągu: 

1. dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia 

kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku 

(on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych 

materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie 
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pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; 

2. dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie 

trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 

wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni 

otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i 

uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności 

z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 

zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 

postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

3. przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia 

okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego; 

4. utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 

rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na 

którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub 

niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego 

praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką 

 

B) PORĘCZENIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  

W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny 

rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, 

z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc 

publiczną. 

▪ Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego 

poręczeniem lub gwarancją. 

▪ Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy 

 

C)  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI  

▪ Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za 

okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub 

ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach 

powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody. 

 

▪ Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez 

zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia ww. należności, na wniosek podmiotu, którego płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 
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D) Zmiany warunków i spłaty kredytów  

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany 

określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli: 

▪ kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz 

▪ zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank 

nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. 

Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona 

powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. 

 

E) Terminy z prawa o ruchu drogowym  

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 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 do dnia 31 grudnia 2020 r.:  

 

▪ wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

czyli - termin rejestracji pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej oraz termin zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu; 

 

Przepisy stosuje się:  

 

▪ do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 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;  

 

▪ do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 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.  

 

UWAGA: PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA MRPIPS I ZUS 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-

zus/2551371  

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE:  

TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA 

JOANNA JASIEWICZ  

ADWOKAT/PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU TLP 
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