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NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW 
KWIECIEŃ 2020 

 
Przedstawiamy drugą Specustawę - Tarczę Antykryzysową 2.0 uchwaloną 17.04.2020 r. i obowiązującą od 18.04.2020 r., tj. ustawę o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Prezentujemy najważ-
niejsze i ostateczne propozycje pomocy dla przedsiębiorców. To już 4 edycja newslettera na ten temat! 
Życzymy uważnej lektury! 
 
I. WSPARCIE OD ARP  

 DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC? (art. 2) 

 − do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, 
− których trudna sytuacja finansowa jest nast ępstwem  zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciw-

działania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
− którym nie została ogłoszona upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne (jeśli złożono wnioski – udzie-

lenie wsparcia jest zawieszone). 

 WARUNKI BRZEGOWE WSPARCIA (art. 3) 

 
 
 
 

− trudna sytuacja finansowa – to spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19, 
− spadek obrotów gospodarczych – to spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 Specustawy 

(Tarczy Antykryzysowej 1.0), tj. spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
o ≥15% obrotów 2 m-cy 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu 2019 r., 
o ≥25% obrotów dowolnego m-ca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego m-ca 

− stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii – stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, lub inne 
stany nadzwyczajne wprowadzone ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19. 

 CEL POMOCY (art. 4)  

 − zapewnienie beneficjentowi płynno ści finansowej przez okres trwania stanu zagro żenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesi ęcy nast ępuj ący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania 
negatywnych skutków ekonomicznych COVID-19 dla prze dsi ębiorców  

 OFEROWANA POMOC 

 − wsparcie ARP – wszelkie instrumenty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i ARP S.A. 
(art. 3), 

− w formie, w szczególności (art. 6): 
o pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem 

prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych 
o w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, 

− z wyłączeniem regulowania zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, 
akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów (art 7), 

− na podstawie wniosku z załączonymi (art. 10): 
o oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową, 
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Komentarz: 
 
TARCZA ANTYKRYZYSOWE 2.0 
Kolejne setki przepisów – nie tylko nowej 
ustawy i uzupełnienia Specustawy, ale też 
nowelizacja kilkudziesięciu innych ustaw.  
Jak się w tym wszystkim połapać?  
Niestety, postulaty wprowadzania prostych 
zasad pomocy są obce ustawodawcy, 

PODATKI   PRAWO  KIĘGOWOŚĆ 
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o opisem planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej, 
o zgodą na pozyskiwanie danych o sytuacji finansowej, gromadzonych przez KRS, organy administracji 

skarbowej oraz z innych dostępnych źródeł 

 PROCEDURA WNIOSKOWANIA O POMOC (art. 11) 

 1) złożenie wniosku => pkt 2 
2) rozpatrzenie 14 dni => jeśli poprawny => pkt 4, jeśli nie => pkt 3 
3) wezwanie do uzupełnienia braków formalnych => jeśli zachowany termin 5 dni => pkt 4, jeśli nie => pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia, 
4) uzgodnienie umowy o wsparcie => tak => pkt 5, nie => zakończenie procedury, 
5) podpisanie umowy w ciągu 5 dni. 
 
Zgodnie z art. 116 ARP ma umieścić na swojej stronie internetowej (https://www.arp-tarcza.pl/) informacje o rodzajach 
wsparcia oraz wzór wniosku w terminie do 21.04.2020 r. 
 

II. ZMIANA REGULACJI PODATKOWYCH  

PIT/ 

OPP 
wydłużenie terminów dla podatników PIT w celu umożliwienia urzędom przekazania kwot na organizację pożytku pu-
blicznego w zeznaniach podatkowych złożonych do 01.06.2020 r. lub ich korektach złożonych do dnia 30.06.2020 r. (art. 
19 => nowy art. 52v u.p.d.o.f.), 

PGK 
uznanie podatkowym grupom kapitałowym spełnienia warunków do uznania ich za podatników nawet jeśli wystąpią 
zaległości podatkowe lub nie osiągną min. udziału dochodów ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19 (art. 20 => nowy art. 38n u.p.d.o.p.) 

MF 
uprawnienie MF do zlecania analiz skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu 
na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów (art. 25 => nowy art. 119zhb oraz pkt 6aa w art. 298 o.p.) 

PCC 
wprowadzono od 01.07.2020 r. zwolnienie z PCC od sprzeda ży i zamiany walut wirtualnych  (art. 28 i art. 118 pkt 2 
=> nowy pkt 1a w art. 9 u.p.c.c.) 

OP 

obj ęcie udzielanych ulg w spłacie zobowi ązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej wy ższym limi-
tem pomocy do wysoko ści 800 tys. euro  poprzez uznanie jej za pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważ-
nym zaburzeniom w gospodarce (art. 73 pkt 55 => modyfikacja art. 15zzzh Specustawy) 

TP 

rozszerzono przedłu żenie terminów dla dokumentacji podatkowych podatnik ów, których rok podatkowy zako ń-
czył si ę w trakcie 2019 r. o złożenie do 30.09.2020 r. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych 
oraz stosowaniu cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych oraz do 31.12.2020 r. na dołączenie do lokalnej doku-
mentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (art. 73 pkt 63 => modyfikacja art. 31z Specu-
stawy) 

CIT 
rozszerzono zwolnienie podatkowe dla zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS o podatników CIT (art. 
73 pkt 67 => modyfikacja art. 31zx Specustawy) 

PN 
rozszerzono uprawnienie gmin do objęcia zwolnieniami/przedłużeniem płatności rat podatku od nieruchomości także o 
organizacje pozarządowe (głównie fundacje i stowarzyszenia) oraz o spółdzielnie socjalne, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 (art. 73 pkt 25 i 26 => modyfikacja art. 15p i 15q Specustawy) 

  

który już sam utonął w powodzi tworzonych 
przez siebie przepisów – czy naprawdę 
każdy aspekt musi być uregulowany – czy 
nie można wprowadzić prostego odrocze-
nia terminów dla spraw i obowiązków, które 
upływają w czasie epidemii?  
Patrząc po ilości zmian, w których wyryw-
kowo wskazywane są nowe odroczenia, bo 
w poprzedniej nowelizacji je pominięto – 
widać worek be dna… 
Kto przy zdrowych zmysłach to przeczyta? 
– trzeba posiłkować się opracowaniami, 
ściągami, tłumaczeniami…. 
Tak wygląda „ścieżka zdrowia” przedsię-
biorcy i jego służb prawnych i księgowych. 
 
WNIOSEK LADA DZIEŃ… 
Główne przesłanie Tarczy 2.0 – pomoc na 
utrzymanie płynności finansowej przedsię-
biorców ma mieć swoją procedurę wnio-
skowania, negocjacji i podpisywania 
umowy. czekamy na wniosek, żeby móc 
stanąć do kolejki – miejmy tylko nadzieję, 
że ARP ma wystarczające kadry, żeby ob-
służyć wszystkich potrzebujących. 
Wg ustawy ma to nastąpić w dniu 21.04. 
 
SPORO MODYFIKACJI TARCZY 1.0 … 
Druga już modyfikacja zasad udzielania 
pomocy finansowej przedsiębiorcom (zwol-
nienia ze składek ZUS, postojowe, dofinan-
sowanie do kosztów działalności) wymaga 
już pilnie wersji jednolitej – i co bardziej 
istotne – czytelnej. 
 
… ALE KONKRETÓW PODATKOWYCH 
UDOGODNIEŃ BRAK  
Ustawodawca pozmieniał przecinki podat-
kowe, no może poza zwolnieniem z PCC 
dot. obrotu wirtualnymi walutami, które po-
winno być już dawno wprowadzone. 
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III. ZMIANA REGULACJI ZWI ĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM, ZWOLNIENIEM ZE SKŁADEK I DO FINANSOWANIA DG 

DWP możliwość ustalenia dni wolnych od pracy w związku z epidemią, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (art. 
13 => nowy art. 1a ustawy o dniach wolnych od pracy) 

ZUS 
uprawnienie ZUS do przekazywania rządowi, ARP SA i PFR SA danych ubezpieczonych celem analiz i studiów z za-
kresu kluczowych polityk publicznych oraz realizacją zadań pomocowych dotyczących epidemii COVID-19 (art. 26 => 
nowy ust. 3d-3f w art. 50 u.s.u.s.) 

BHP dopuszczono szkolenia BHP drogą elektroniczną z wyjątkami oraz przedłużono termin ich wykonania do 60. dnia od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (art. 73 pkt 16 => nowy art. 12e Specustawy) 

OPP 
rozszerzono z mocą od 01.04.2020 r. dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników o organizacje pozarządowe (głów-
nie fundacje i stowarzyszenia) oraz o spółdzielnie socjalne, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w na-
stępstwie wystąpienia COVID-19 (art. 73 pkt 20 oraz art. 118 pkt 6 => modyfikacja art. 15g Specustawy) 

ŚR uwzględniono obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdzia-
łania COVID-19 jako utratę dochodu przy ustalaniu świadczeń rodzinnych (art. 73 pkt 24 => nowy art. 15oa Specustawy) 

KP 
rozszerzono przepisy dot. możliwości zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników o (i) pozostawanie w go-
towości do pracy lub nakazanie odpoczynku w zakładzie lub innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu oraz (ii) 
ich stosowanie m.in. do przedsiębiorców, którym wydano polecenie oraz wytwarzających lub dostarczających żywność 
(art. 73 pkt 30 => modyfikacja art. 15x Specustawy) 

CUDZ 
wydłużono cudzoziemcom pobyt i możliwość legalnej pracy w Polsce na podstawie ważnej wizy/w ramach ruchu bezwi-
zowego do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia/epidemii (art. 73 pkt 31 => nowe art. 15z(1) – art. 15z(4) Specustawy) 

POST 

dla jednoosobowych przedsi ębiorców oraz osób wykonuj ących umow ę cywilnoprawn ą ubiegaj ących si ę od 
01.04.2020 r. o świadczenie postojowe wył ączono limit przychodów (ok. 15,6 tys. zł), którego przekroczenie 
uniemo żliwiało skorzystanie ze świadczenia postojowego,  a także wprowadzono możliwość trójkrotnego jego uzy-
skania (art. 73 pkt 34 oraz art. 111 => modyfikacja art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zu oraz nowy art. 15zua Specu-
stawy) 

DOFIN 
skrócenie z moc ą od 01.04.2020 r. okresu utrzymania zatrudnienia w przypadku dofinansowania wynagrodze ń 
pracowników lub osób na umowach cywilnoprawnych do okresu dofinansowania  (art. 73 pkt 38, art. 110 oraz art. 
118 pkt 6 => modyfikacja art. 15zzb Specustawy) 

DOFIN 
zrezygnowano z moc ą od 01.04.2020 r. z o świadczenia o prowadzeniu działalno ści gospodarczej przy dofinan-
sowaniu jej kosztów u samozatrudnionych, a tak że skrócono okres obowi ązku prowadzenia działalno ści tylko 
do okresu dofinansowania  (art. 73 pkt 39, art. 110 oraz art. 118 pkt 6=> modyfikacja art. 15zzc Specustawy), 

DOFIN 

w przypadku mikroprzedsi ębiorców bior ących po życzk ę na pokrycie kosztów bie żącej działalno ści  zrezygnowano 
z oświadczenia o stanie zatrudnienia oraz zmodyfikowano warunek umorzenia pożyczki z utrzymania stanu zatrudnienia 
na prowadzenie działalności przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki (art. 73 pkt 40 => modyfikacja art. 15zzd Specu-
stawy) 

PFRON 

dodano możliwo ść modyfikacji umów na dofinansowanie niepełnosprawny m bezrobotnym  dostępnych usług, roz-
poczęcia działalności, zatrudnienia lub szkoleń ze względu na niwelowanie i ograniczenie negatywnych skutków COVID-
19 (art. 73 pkt 42 => nowy art. 15zzf(1) Specustawy) 

DOFIN dodano możliwość modyfikacji umów na dofinansowanie pracodawcom na ut worzenie stanowiska pracy dla bezro-
botnego lub założenia przez niego działalności gospodarczej (art. 73 pkt 42 oraz art. 112 => nowy art. 15zzf(2) Specu-
stawy) 

Jeśli przedsiębiorca ma problemy płynno-
ściowe z zapłatą PIT, CIT lub VAT musi ne-
gocjować samodzielnie ze skarbówką. 
 
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS 
To chyba jedno bardziej zauważalne dzia-
łanie Tarczy 2.0.  
Teraz ze zwolnienia będą mogli skorzystać 
mali przedsiębiorcy – ale nie wszyscy! 
Ustawodawca posłużył się pojęciem płat-
nika a nie przedsiębiorcy, a limit 49 dotyczy 
zgłoszonych ubezpieczonych a nie pra-
cowników. Ubezpieczonym też jest osoba 
na umowie cywilnoprawnej i na niepełen 
etat – należy uważnie czytać nowe regula-
cje. 
Dobrze też, że świadczenie postojowe 
zwielokrotniono – w założeniu do 3 razy (= 
3 m-cy) trwania pandemii – oby ustawo-
dawca w odniesieniu do okresu pandemii 
był tu prorokiem. 
 
UWAGA NA DORĘCZENIA 
Na szczególną uwagę zasługują też regu-
lacje dotyczące doręczania przesyłek, w 
tym poleconych, które są zagmatwane w 
swojej konstrukcji i wymagają doszukiwa-
nia się wyjaśnień – z jednej strony przesyłki 
polecone mogą być doręczane jako zwy-
kłe, z innej – okres doręczenia zawiesza 
się na czas pandemii. Kto się w tym poła-
pie? 
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KP 
przedłużono świadectwa zdrowia marynarzy i rybaków do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia/epidemii (art. 73 pkt 
57 => nowy art. 15zzzt Specustawy) 

ZUS 
istotnie zmodyfikowano warunki zwolnienia z opłacan ia składek ZUS za okres marzec -maj 2020 r. dla płatników 
mających zgłoszonych poni żej 10 ubezpieczonych  (art. 73 pkt 65 lit. a) => modyfikacja art. 31zo ust. 1 Specustawy) 

ZUS 

w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r.: 

− rozszerzono zwolnienie dla płatników maj ących zgłoszonych od 10 do 49 ubezpieczonych  oraz dla spółdzielni 
socjalnych (art. 73 pkt 65 lit. b) => nowe ust. 1a i 1b w art. 31zo Specustawy), 

− zmodyfikowano warunek zwolnienia dla płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność z 
prowadzenia działalności przed 01.02. 2020 r. na przed 01.04.2020 r. (art. 73 pkt 65 lit. c) => modyfikacja art. 31zo 
ust. 2 Specustawy), 

− wprowadzono warunek nie uwzględniania młodocianych pracowników w liczbie ubezpieczonych (art. 73 pkt 65 lit. 
d) => nowy ust. 6 w art. 31zo Specustawy), 

− zwolnieniem obj ęto te ż zapłacone składki ZUS za marzec 2020 r., które pod legaj ą zwrotowi (art. 113) 

ZAŚ 
wprowadzono zasiłek dla rolnika i domownika objętych kwarantanną obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiolo-
gicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł) 
(art. 73 pkt 68 => nowy art. 31zy (3) Specustawy) 

ZUS 
zrezygnowano z przesłania przez ZUS informacji rocz nej o stanie konta ubezpieczonego , a tym, którzy mają konto 
na portalu ZUS otrzymają informację elektronicznie, reszta ubezpieczonych może wystąpić z żądaniem przesłania tej 
informacji listem (art. 73 pkt 68 => nowy art. 31zy (4) Specustawy) 

ZUS 
wprowadzono możliwo ść wnioskowania o anulowanie odsetek za zwłok ę (liczonych jak dla zobowiązań podatko-
wych) od nieopłaconych przez płatnika w terminie składek ZUS należnych  za okresy po 31.12.2019 r. ze względów 
gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19 (art. 73 pkt 68 => nowy art. 31zy (10) Specustawy) 

IV. ZMIANA INNYCH REGULACJI 

KPA 
możliwość doręczania w postępowaniu administracyjnym pism elektronicznych drogą pocztową (art. 14 => nowy art. 
39(3) Kpa) 

SPÓŁ 
możliwość zwołania przez spółdzielnie walnego zgromadzania i głosowania drogą elektroniczną (art. 15 => nowy § 9-13 
w art. 36 Prawa spółdzielczego) 

FUND możliwość elektronicznego głosowania przez władze fundacji (art. 16 => nowe ust. 1a i 1b w art. 5 ustawy o fundacjach) 

STOW 
możliwość elektronicznego głosowania przez władze stowarzyszenia (art. 18 => nowe ust. 1a-1e art. 10 Prawa o stowa-
rzyszeniach) 

KKS 
wprowadzenie warunku przyjęcia zgłoszenia interwenienta oraz nadanie organom podatkowym statusu prokuratora w 
niektórych czynnościach (art. 27 => modyfikacje art. 53 § 41, art. 122, 127 i 142 k.k.s.) 

KSH 
uprawnienie dla rady nadzorczej do podejmowania uchwał w trybie elektronicznym, wprowadzenie możliwości zapisu na 
akcje w postaci elektronicznej drogą elektroniczną (art. 29 => modyfikacja art. 222, 388 i 437 k.s.h.) 

WFOŚ 
fundusze ochrony środowiska mogą udzielać oprocentowanych pożyczek także na na zachowanie płynności finansowej, 
które nie mogą być umarzane (art. 31 => m.in. modyfikacja art. 411 Prawa ochrony środowiska) 

POCZTA 
umożliwienie operatorowi pocztowemu doręczanie przesyłek poleconych jak zwykłych (art. 50 => modyfikacja art. 37 
Prawa pocztowego), 
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POCZTA 

umożliwienie operatorowi pocztowemu niezwracania przesyłek niedoręczonych, lecz wydania ich adresatowi w terminie 
14 dni od odwołania stanu zagrożenia/epidemii, z wyłączeniem przesyłek sądowych, organów ścigania oraz komorni-
czych (art. 97) 

POCZTA 

nieodebrane pisma dor ęczane za potwierdzeniem odbioru przez operatora poc ztowego w czasie zagro że-
nia/pandemii nie uznaje si ę za doręczone przed upływem 14 dni od odwołania stanu zagro żenia/epidemii,  z wy-
łączeniem (art. 98): 

− postępowań dot. domen gier hazardowych,  
− blokad rachunków bankowych przez organy podatkowe, 
− kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te 

wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego    
− sądowych, organów ścigania oraz komorniczych 

  

V. NOWELIZACJA SPECUSTAWY 1 (art. 73) 

 
zmodyfikowano uprawnienia do wydania polecenia prze dsi ębiorcom  – teraz uprawnionym oprócz premiera będzie 
także minister zdrowia (art. 73 pkt 10 => modyfikacja art. 11 Specustawy) 

PB 

rozszerzono wył ączenie stosowania prawa budowlanego, zagospodarowan ia prz estrzennego, ochrony zabyt-
ków   także do obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w 
zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej 
lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności (art. 73 pkt 16 => nowy art. 12b Specu-
stawy) 

ODPOW 

rozszerzono wył ączenie odpowiedzialno ści za brak lub ograniczenie świadczenia usług  o zarządzających portami, 
przystaniami lub terminalami morskimi, przewoźników morskich, żeglugi śródlądowej a także o operatora pocztowego 
(art. 73 pkt 17 => modyfikacja art. 14 ust. 1 Specustawy) 

RESTR 
rozszerzono definicj ę spraw pilnych , którymi ma zająć się inny sąd ze względu na skutki pandemii, o rozpozna nie 
wniosków restrukturyzacyjnych przedsi ębiorców (art. 73 pkt 18 => nowy pkt 17 w art. 14a ust. 4 Specustawy) 

UŻ.W. 
doprecyzowano wydłużenie terminu do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (art. 73 pkt 21 => modyfika-
cja art. 15j Specustawy) 

 
rozszerzono katalog przedsi ębiorców mog ących rozwi ązać umow ę z klientem  w bezpośrednim związku z nega-
tywnymi skutkami COVID-19 o udostępniających pomieszczenia i powierzchnie na imprezy targowe, szkolenia, konfe-
rencje lub egzaminy (art. 73 pkt 33 => modyfikacja art. 15zp Specustawy) 

MF 
uprawniono MF do przedłużenia rozporządzeniem udostępnienia przez emitenta obligacji sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z badania (art. 73 pkt 43 => nowy art. 15zzha Specustawy) 

UPADŁ 

wprowadzenie przerwania biegu terminu d o zło żenia wniosku o ogłoszenie upadło ści gdy stan niewypłacalno ści 
powstał od dnia 13.04.2020 r. z powodu COVID-19  a podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia/epidemii (art. 73 pkt 45 oraz art. 118 pkt 4 => nowy art. 15zzra Specustawy) 

 
wprowadzono sporo wyłączeń wstrzymania terminów procesowych, m.in. planowania przestrzennego, inwestycji miesz-
kaniowych, inwestycji strategicznych, kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych na podstawie prawa farma-
ceutycznego, a także dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej (art. 73 pkt 46 => modyfikacja art. 15zzs Specu-
stawy) 
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POCZTA 
umożliwiono operatorowi pocztowemu doręczania przesyłek, w tym poleconych, drogą elektroniczną jeśli adresat wyraził 
na to zgodę, z wyjątkiem przesyłek sądowych, organów ścigania i komorniczych (art. 73 pkt 48 => nowe art. 15zzu(1) – 
art. 15zzu(11) Specustawy) 

DOT 
wprowadzono możliwość elektronicznego składania wniosków i oświadczeń o datacje dla rolnictwa (art. 73 pkt 57 => 
nowy art. 15zzzzx Specustawy) 

BANK 
rozszerzono mo żliwo ść zmiany warunków spłaty kredytów bankowych dla du żych przedsi ębiorcó w oraz dla or-
ganizacji pozarządowych (głównie fundacji i stowarzyszeń) oraz dla spółdzielni socjalnych (art. 73 pkt 58 => modyfikacja 
art. 31f Specustawy) 

PB 
wprowadzono wyłączenie od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w okresie 
zagrożenia/epidemii COVID-19, a złożone wnioski traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy (art. 73 pkt 68 
=> nowy art. 31zy (1) Specustawy) 
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