
COVID-19                            

LEGAL ALERT 3.0 

& 4.0 (projekt zmian/changes project) 

 

  

      

 

STAN PRAWNY NA 26 MAJA 2020 R. /  

LEGAL STATUS AS AT 26 MAY 2020 

 



 

 

 

1 

 

NEWSLETTER 
dot. szczególnych rozwiązań w związku z 

epidemią COVID-19 

 NEWSLETTER 
On special solutions with regard to the 

COVID-19 epidemic 
W celu zniwelowania skutków ograniczeń związanych z 
COVID-19 i ochrony polskiej gospodarki rząd we 
współpracy z parlamentem i innymi instytucjami 
państwowymi opracował pakiet rozwiązań nazywany 
„Tarczą antykryzysową”.  

Dotychczas zmiany były wprowadzane w trzech etapach 
1.0, 2.0 i 3.0. Niebawem będzie wprowadzony czwarty 
etap zmian 4.0. 

Aktualnie Tarcza antykryzysowa została uregulowana w 
czterech głównych ustawach tj.: 

1. Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) z 
późniejszymi zmianami m.in. na podstawie dwóch 
ustaw z 31 marca; 

2. Ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
systemie instytucji rozwojowych; 

3. Ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; 

4. Ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 

 
Tarcza antykryzysowa została również uzupełniona o 
„Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla 
firm i pracowników” finansowaną przy udziale NBP. 
 
Przy okazji należy również pamiętać o Krajowym 
Programie Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 
2020”, który jest drogowskazem dalszych planowanych w 
tym roku zmian w prawie. 
 

 In order to overcome the consequences of restrictions 
related to COVID-19 and protect Polish economy, the 
government, in cooperation with the Parliament and other 
state institutions, prepared the package of solutions called 
the “Anti-crisis Shield”.  

The hitherto changes have been introduced in three stages 
– 1.0, 2.0 and 3.0. The fourth stage of changes, 4.0, will 
soon be introduced. 

Currently, the Anti-crisis Shield has been regulated in four 
main Acts, i.e.:  

1. Act dated 2 March 2020 on special solutions 
related to preventing, counteracting and combating 
COVID-19 (…) with later amendments i.a. on the 
basis of two Acts dated 31 March; 

2. Act dated 31 March 2020 amending the Act on 
development institutions system; 

3. Act dated 16 April 2020 r. on special instruments of 
support in connection with the spread of the SARS-
CoV-2 virus; 

4. Act dated 14 May 2020 amending certain acts in 
the scope of support measures in connection with 
the spread of the SARS-CoV-2 virus. 

 
 
 
The anti-crisis shield has also been supplemented by the 
“Financial Shield of the Polish Development Fund 
Group (PFR) for the companies and employees” financed 
with the participation of NBP. 
 
Moreover, one should also remember about the National 
Reform Programme to implement the “Europe 2020” 
strategy, which is a guideline for further amendments in 
law planned for this year. 
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Wybrane rozwiązania projektu etapu 4.0 Tarczy 

antykryzysowej 

 Selected solutions of draft stage 4.0 of Anti-crisis 

Shield 

Rząd przyjął tzw. Tarczę antykryzysową (etap 4.0), czyli 
kolejny pakiet rozwiązań antykryzysowych w celu 
zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania Covid-
19. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju 
głównym celem etapu 4.0 Tarczy antykryzysowej jest 
obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i 
konsumentów. 

Etap 4.0 zawiera m.in. następujące rozwiązania 
antykryzysowe: 

− przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed 
wykupem przez inwestorów spoza UE i nowe reguły 
kontroli przejęć spółek,  mające obowiązywać przez dwa 
lata. Transakcje nabywania znacznej liczby udziałów w 
pewnych spółkach według założeń etapu 4.0 Tarczy 
antykryzysowej mają podlegać kontroli Prezesa UOKiK. 
Regulacja ta dotyczy branż kluczowych dla zachowania 
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego. 

− wakacje kredytowe dla osób, które straciły pracę lub inne 
główne źródło dochodu. Przyznana możliwość do 
zawieszenia na okres 3 miesięcy spłaty kredytu bez 
naliczania odsetek i innych opłat; 

− doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej w 
celu zapobiegania nadużyciom i zapewnienia równego 
traktowania pracowników; 

− wprowadzenie możliwości udzielenia przez pracodawcę 
pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez 
uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu 
urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego 
przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych; 

− umożliwienie wypowiadania umów o zakazie konkurencji 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Dzięki temu 
rozwiązaniu pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający 
zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiadania 
umów o zakazie konkurencji obowiązujących po ustaniu 
danego stosunku prawnego, co w konsekwencji 
spowoduje brak konieczności zapłaty odszkodowania za 
powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych; 

− ograniczenie do kwoty 10-krotnego  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (które obecnie wynosi brutto 
2600 PLN) odpraw i odszkodowań należnych w 
przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o 
świadczenie usług; 

 
The Government has adopted the so-called Anti-crisis 
Shield (stage 4.0), i.e. further set of anti-crisis solutions in 
order to prevent the negative consequences of COVID-19. 
Pursuant to an announcement of the Ministry of 
Development, the main aim of stage 4.0 of the Anti-crisis 
Shield is to protect Polish enterprises, employment and 
consumers. 

Stage 4.0 includes i.a. the following anti-crisis solutions: 

− temporary anti-takeover regulations to protect Polish 
companies against buyout by investors from outside of 
the EU, and new rules for controlling takeovers of 
companies, to be in force for two years. Transactions 
involving acquisition of a significant number of shares in 
certain companies according to the objectives of stage 
4.0 of the Anti-crisis Shield are to be controlled by the 
President of the Polish Antimonopoly Office (UOKiK). 
The regulation in question applies to industries which are 
crucial for maintaining safety, order and public health.  

− credit payment holiday for persons who have lost their 
job or other main source of income. The possibility to 
suspend repayment of a credit, without any interest and 
other fees being charged, for a period of 3 months; 

− detailing principles for performing remote work in order 
to prevent abuse and ensure equal treatment of 
employees; 

− introducing a possibility for an employer to grant an 
employee a holiday leave unused by the employee in 
prior calendar years, for the dates specified by the 
employer, without obtaining a consent of the employee 
and not taking into account a holiday leave schedule; 

− a possibility to terminate non-competition agreements 
within a period of the epidemic threat or the state of 
epidemic. Thanks to this solution employers, principals, 
ordering parties will be entitled to unilaterally terminate 
non-competition agreements which are in force upon 
termination of legal relationship, and, as a consequence, 
it will result in no need to pay a compensation for 
refraining from any competitive activities; 

− limiting the amount of a severance payment and 
compensation to 10 times the minimum remuneration 
(which currently amounts to PLN 2,600 gross) in the 
case of termination of an employment relationship, an 
agency agreement, a contract of mandate or other 
service contract; 
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− ułatwienie korzystania ze wsparcia na utrzymanie miejsc 
pracy poprzez wprowadzenie możliwości otrzymania 
wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku 
obrotów gospodarczych w wyniku działania Covid-19 nie 
zdecydowały się na objęcie pracowników postojem albo 
obniżonym wymiarem czasu pracy (co dotychczas było 
konieczne, aby otrzymać to wsparcie). 

Uwaga: 

Na chwilę obecną trwają prace nad realizacją wejścia w 
życie nowych przepisów. 

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

− facilitating the use of support for maintaining 
employment by introducing a possibility to receive 
support from the Guaranteed Employee Benefits Fund 
by the entities which, despite a decrease in economic 
turnover due to COVID-19, did not decide to apply idle 
time pay with regard to employees or to decrease their 
working time (which so far has been necessary to 
receive the support). 

Note: 

As for now, the works to implement new regulations are still 
in progress. 

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

Znoszenie obostrzeń wprowadzonych w związku z 

Covid-19 

 Relaxation of restrictions introduced due to COVID-19 

Od dnia 18 maja 2020 r. nastąpił trzeci etap łagodzenia 
obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19. 
Od tego dnia mogą działać zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne oraz mogą być otwarte restauracje. 
Korzystanie z powyższych miejsc musi się odbywać z 
zachowaniem wymogów sanitarnych np. w zakładach 
fryzjerskich nie powinny działać poczekalnie. W 
restauracjach powinien być zachowany dwumetrowy 
odstęp pomiędzy stolikami. Wchodzą również zmiany w 
komunikacji miejskiej i w kościołach. Obecnie w 
komunikacji miejskiej powinno pozostać 30% niezajętych 
miejsc (poprzednio 50%). W kościołach na dziesięć metrów 
kwadratowych powierzchni może przypadać jedna osoba. 
Łagodzenie obostrzeń dotyczy także kultury i sportu. 
Obecnie mogą już działać kina plenerowe, wznowiono 
również prace na planach filmowych. Otwarto ponownie 
hale sportowe przy ograniczonej liczbie osób zależnej od 
powierzchni. 

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

 As of 18 May 2020, the third stage of relaxing the 
restrictions introduced due to the COVID-19 epidemic took 
place. From that day, hairdressers’ and beauty parlours 
can operate and restaurants can be opened. Using the 
above-mentioned places has to comply with sanitary 
requirements, e.g. waiting rooms should be excluded from 
operation at the hairdresser’s. The distance of two meters 
between tables needs to be kept in restaurants. Changes 
are implemented also in public transport and in churches. 
Currently, there should be 30% (previously – 50%) of 
unoccupied seats in public transport vehicles. At least ten 
square meters for each person has to be provided in the 
church. Relaxation of restrictions also applies to culture 
and sports. Currently, outdoor cinemas are allowed to 
operate; works on film sets were resumed as well. Sports 
halls were reopened with a limited number of persons 
depending on the area. 

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

Zmiany w Tarczy antykryzysowej dotyczące terminów 
podatkowych 

 Changes in Anti-crisis Shield concerning tax payment 

dates  

Tarcza antykryzysowa - etap 3.0 uchyla przepisy (art. 15zzr 
i 15zzs Ustawy  COVID-19), które wprowadził etap 1.0 
dotyczące zawieszenia terminów postępowań. 

W związku z tym terminy w postępowaniach wymienionych 
w art. 15zzr i art.15zzs Ustawy COVID-19, których bieg nie 
rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia 
wejścia przepisów etapu 3.0. Co oznacza, że rozpoczynają 
bieg od 24 maja 2020 r. 

Natomiast terminy postępowań, których bieg uległ 
zawieszeniu na podstawie poprzednich przepisów 
związanych z COVID-19, biegną dalej po upływie 7 dni od 

 The Anti-crisis Shield - stage 3.0 repeals the provisions 
(Article 15zzr and 15zzs of the COVID-19 Special Act), 
which were introduced by the stage 1.0 on suspending the 
time limits of proceedings.  

According to the newly introduced provisions, the time 
limits in the proceedings specified in Article 15zzr and 
Article 15zzs of the COVID-19 Special Act, which have not 
commenced, commence 7 days after the day when the 
provisions of the stage 3.0 enter into force. This means that 
these time limits commence as of 24 May 2020.  

Whereas the time limits of the proceedings which have 
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dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli również od 24 
maja 2020 r. 

Kontakt: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

been suspended on the basis of the previous provisions 
related to COVID-19 continue after the lapse of 7 days after 
the day when this Act enters into force, i.e. also on 24 May 
2020.  

Contact: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

Podatek od Netflixa, Playera, CDA i innych platform 

streamingowych 

 Tax on Netflix, Player, CDA and other streaming 

platforms 

Tarcza antykryzysowa - etap 3.0 w art. 16 zmienia Ustawę 
o kinematografii, wprowadzając do niej quasi-podatek. 
Platformy streamingowe takie jak m.in. Netflix, Player czy 
CDA, będą zobowiązane do uiszczenia nowych wpłat w 
wysokości 1,5 proc. przychodów uzyskanych z tytułu opłat 
za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z 
tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w 
danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Pieniądze 
uzyskane z tego tytułu mają zostać przekazane na rzecz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wpłaty takie będą 
przekazywane Instytutowi w okresach kwartalnych w 
terminie 30 dni po upływie kwartału. Będą one stanowić 
będą koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich 
poniesienia. 

Kontakt: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

 The anti-crisis shield – stage 3.0 in Article 16 amends the 
Act on cinematography by introducing a quasi-tax. 
Streaming platforms such as i.a. Netflix, Player or CDA will 
be obliged to make new payments in the amount of 1.5 per 
cent of the revenues obtained from the fees for access to 
publicly available audiovisual media services on demand or 
revenues obtained from broadcasting commercial 
communications, if the revenue in question is higher in a 
given settlement period. The money obtained are to be 
given to the benefit of the Polish Film Institute. Such 
payments will be transferred to the Institute on a quarterly 
basis within 30 days after the lapse of a quarter. They will 
constitute tax-deductible costs, within the meaning of the 
provisions on income tax, on the date they are incurred. 

Contact: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl 

Zysk na inwestycje bez CIT, przesunięcie momentu 

zapłaty CIT – planowana reforma podatkowa od 2021 r.  

 
Profit on investments without CIT, deferral of CIT 

payment date – planned tax reform from 2021 

28 kwietnia br. rząd zaktualizował Krajowy Program 
Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. 

Warto przyjrzeć się temu dokumentowi z uwagi na to, że 
wskazuje kierunki dalszych działań rządu do końca 2020 r. 
w zakresie wspierania przedsiębiorców. Niektóre 
propozycje mają charakter rewolucyjny dla 
przedsiębiorców, mogący pomóc im w odbudowie firm po 
lockdownie spowodowanym Covid-19.  

Przewiduje się od 1 stycznia 2021 r.m.in.: 

• dla mikro i małych przedsiębiorców  – 
wprowadzenie nowej formy opodatkowania 
umożliwiającej niektórym podatnikom akumulację 
własnego kapitału inwestycyjnego (zysku), 
ograniczając tym samym konieczność pozyskiwania 
finasowania zewnętrznego (tzw. estoński CIT). Istotą 
tego rozwiązania będzie przesunięcie momentu 
zapłaty podatku CIT z wypracowanego zysku na 
moment wypłaty zysku (np. w formie wypłaty 
dywidendy wspólnikom), a nie tak jak obecnie od razu 
w roku podatkowym, w którym zysk został 
wypracowany. Przedsiębiorcy, którzy zysk przeznaczą 

 On 28 April this year the government updated the National 
Reform Programme to implement the “Europe 2020” 
strategy. 

It is worth looking at the document as it indicates the 
directions of government’s further actions until the end of 
2020 in the scope of supporting entrepreneurs. Some 
proposals are revolutionary for entrepreneurs. The new 
provisions may help them rebuild companies after the 
lockdown caused by COVID-19. 

The following is provided for as of 1 January 2021: 

• for micro and small enterprises – introducing a new 
form of taxation enabling some taxpayers to 
accumulate own investment capital (profit) which at the 
same time reduces the need to obtain external 
financing (the so-called Estonian CIT). The whole point 
of this solution will be to defer the payment date of CIT 
from the profit generated at profit distribution (e.g. in 
the form of dividend payout to shareholders), and not 
as it is now – immediately in the fiscal year in which the 
profit was generated. The entrepreneurs who will 
allocate the profit to investing and not to the dividend 
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na inwestowanie, a nie wypłatę dywidendy, nie zapłacą 
podatku CIT. Można założyć, że rząd będzie chciał 
zachęcać do inwestycji w nowe technologie. 

• dla małych podatników i podatników 
rozpoczynających działalność - podwyższenie z 1,2 
mln euro do docelowych 2 mln euro limitu przychodów 
osiąganych w danym roku, uprawniającego do 
korzystania z obniżonej do 9% stawki CIT. 

Uwaga: 

Na chwilę obecną szczegóły reformy nie są znane, trwają 
bowiem prace nad realizacją wejścia w życie nowelizacji. 

Kontakt: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl 

payout will not pay CIT. It can be assumed that the 
government will want to encourage investments in new 
technologies.  

• for small taxpayers and taxpayers commencing 
business activity – increasing the limit of revenues 
gained in a given year from EUR 1.2 million to target 
EUR 2 million, which entitles to benefit from the CIT 
rate reduced to 9%. 

Note: 

As for now, the details of the reform are not known 
because the works to implement the amendment are still in 
progress. 

Contact: Mirosław Stefanik, ms@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. 


