
1 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerskie kancelarie prawnicze:  

 

Adelajda, Bratysława, Bruksela, Buenos Aires, Bukareszt, Kapsztad, Dublin, Dusseldorf, 

Genewa, Istambuł, Helsinki, Kijów, Larnaka, Lizbona, Lubljana, Londyn, Los Angeles, 

Luksemburg, Madryt, Mediolan, Montreal, Moskwa, Nowy Jork, Paryż, Pireus, Praga, 

Rotterdam, Salzburg, Szanghaj, Segedyn, Valetta  

INFORMACJA PRAWNA 
dot. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

2.0. 
 



2 

 

Spis treści 
Wprowadzenie ........................................................................................................ 3 

I. Uprawnienia w zakresie organizacji pracy ........................................................ 4 

Możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej .................................................... 4 

II. Ubezpieczenia społeczne .............................................................................. 4 

Zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne .............................................................................. 4 

III. Wsparcie dla przedsiębiorców ....................................................................... 6 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. .. 6 

2. Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju ............................................................ 7 

3. Zmiana w zakresie ubiegania się o świadczenia  na ochronę miejsc pracy ............. 7 

4. Zmiany w zakresie świadczeń postojowych ............................................................. 7 

5. Zmiana dotycząca dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników 

przez Starostę ................................................................................................................ 9 

6. Zmiana dotycząca dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Starostę .......................................................................................... 9 

7. Zmiany dotyczące jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ........................................10 

IV. Cudzoziemcy ............................................................................................... 10 

1. Wydłużenie legalności pobytu cudzoziemców ........................................................10 

2. Wydłużenie ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości 

cudzoziemca .................................................................................................................11 

V. Prawo spółek ............................................................................................... 11 

Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą ................................................................11 

VI. Inne ............................................................................................................. 11 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ...........................................................11 

 

 

 

 

  



3 

 

Wprowadzenie 
 

Katowice, dnia 21 kwietnia 2020 r. 
 

 

Szanowni Państwo, 
 
informujemy, że 16 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 16 kwietnia  

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.  

W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu zwracamy uwagę na najważniejsze  

z punktu widzenia prowadzonej przez Państwa działalności zmiany i nowe formy pomocy. 

Mamy nadzieję, iż opracowanie okaże się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań  

lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Służymy również pomocą  

przy ubieganiu się o wszelkie formy wsparcia. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Zespół KBZ 
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I. Uprawnienia w zakresie organizacji pracy  
 

Możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 
 

a) podstawa prawna  

Art. 12e  ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

b) opis: 

Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Wyjątek stanowi instruktaż stanowiskowy:  

• pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

• pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie  

na działanie czynników niebezpiecznych; 

• pracownika przenoszonego na powyżej wymienione stanowiska; 

• ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 

studencką. 

 

Jeżeli termin szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 

30 dni od dnia ich odwołania termin ten wydłuża się do sześćdziesiątego dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 

epidemii, albo stanu epidemii.  

 

II. Ubezpieczenia społeczne 
 

Zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia 
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne 
 

a) podstawa prawna  

Art. 15zo i art. 15zp ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 
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oraz art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

695).  

b) opis: 

Wprowadzone zmiany przewidują możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zarówno 

przez płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,  

jak i płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych  

oraz płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.  

c)  warunki skorzystania 

Dla płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych → 

wniosek płatnika o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia  

31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,  

pod warunkiem że był zgłoszony jako płatnik składek: 

• przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

• w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 

r., 

• w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 

r.  

 

Dla płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych → 

wniosek płatnika o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia  

31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych 

w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, pod warunkiem,  

że był zgłoszony jako płatnik składek:  

•  przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

•  w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 

r., 

•  w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 

2020 r. 

 

Dla płatnika będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającą składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne → wniosek 

o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:  
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• prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.  

• przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Na wniosek zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych 

w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały 

opłacone. 

 

III. Wsparcie dla przedsiębiorców 
 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu S.A.  
 

a) podstawa prawna  

Art. 2-12 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem  

się wirusa SARS-COV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695). 

b) opis: 

Tarcza 2.0. wprowadziła możliwość uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia udzielanego 

przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych 

instrumentów, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. Celem 

wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej przez okres trwania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący  

po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych 

dla przedsiębiorców.  

c) warunki skorzystania 

Przedsiębiorca musi się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej, tj. takiej, w której nastąpił 

spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19.  

d) procedura: 

Przyznanie wsparcia następuje na wniosek składany przez przedsiębiorcę do Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia należy złożyć:  

• oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę 

przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane 

jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

• informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu 

ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. 
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Wniosek przedsiębiorcy jest rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami.  

e) korzyść dla przedsiębiorcy 

Możliwość uzyskania dodatkowego źródła wsparcia na utrzymanie płynności finansowej  

przez przedsiębiorcę na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

oraz okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu.  

 

2. Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju  
 

a) podstawa prawna  

Art. 21 a i nast. ustawy o systemie instytucji rozwoju z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1572 z późn. zmianami). 

b) opis:  

Możliwość ubiegania się przez mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców  

o subwencję udzielaną przez Polski Fundusz Rozwoju. Po spełnieniu określonych warunków 

otrzymana w ramach subwencji pomoc może być częściowo bezzwrotna.   

Podmioty uprawnione, warunki otrzymania subwencji oraz warunki jej umorzenia zostały 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.  

 

3. Zmiana w zakresie ubiegania się o świadczenia  
na ochronę miejsc pracy  

 

a) podstawa prawna: 

Art. 15g  ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

b) opis: 

Wprowadzono zmianę, na mocy której świadczenia na ochronę miejsc pracy przysługują  

przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Poprzednio 

świadczenia przysługiwały od daty złożenia wniosku. 

Ponadto, nowelizacja zmieniła również okres przez jaki nie można wypowiedzieć 

pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Obecnie jest  

to wyłącznie okres za jaki pobierane są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy.  

 

4. Zmiany w zakresie świadczeń postojowych 
 

a) podstawa prawna  
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Art. 15zq i art. 15zr ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  

oraz art. 111 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

695).  

b) opis: 

Wprowadzono zmiany odnoszące się co do wymogów, jakie muszą spełnić osoby ubiegające 

się o świadczenie postojowe.  

Obecnie są to: 

• dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 
2020 r. 

o nie zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  

oraz  uzyskanie przychodu z prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

o świadczenie postojowe o co najmniej 15% niższego od przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc  

lub 

o zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu  

31 stycznia 2020 r. 

• dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną:  
o zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 

o przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był 

wyższy o 300% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

 

Dodatkowo, wprowadzono możliwość kilkukrotnego uzyskania świadczenia postojowego, 

jednak nie więcej niż trzykrotnie.  

Zmienione brzmienie przepisu znajduje zastosowanie do wniosków złożonych od dnia  

1 kwietnia 2020 r.  

c) procedura: 

W celu uzyskania ponownego świadczenia postojowego, osoba uprawniona powinna złożyć 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie, w którym należy wskazać, że sytuacja 

materialna wykazana w pierwotnym wniosku nie uległa poprawie.  

Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej  

niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.  
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5. Zmiana dotycząca dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników przez Starostę  

 

a) podstawa prawna  

Art. 15zzb ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).  

b) opis: 

Wprowadzona została zmiana polegająca na tym, że dofinansowanie będzie przyznawane  

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku,  

nie zaś tak jak było poprzednio, od dnia złożenia wniosku.  

Skrócono również okres, przez jaki przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania 

w zatrudnieniu pracowników objętych umową zawartą ze Starostą. Od teraz obowiązek  

ten trwa jedynie przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, nie zaś jak 

poprzednio na okres dofinansowania oraz okres po zakończeniu dofinansowania równy 

okresowi dofinansowania.  

 

6. Zmiana dotycząca dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Starostę 

 

a) podstawa prawna  

Art. 15zzc ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

b) opis: 
Wprowadzona została zmiana polegająca na tym, że dofinansowanie przyznawane jest  

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku  

o dofinansowanie.  

Podobnie jak przy dofinansowaniu do części kosztów wynagrodzeń pracowników, 

przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres,  

na który przyznane zostało dofinansowanie, nie zaś przez okres dłuższy, jak było  

to wcześniej.  
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7. Zmiany dotyczące jednorazowej pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy 

 

a) podstawa prawna  

Art. 15zzd ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

b) opis: 
Wprowadzona została zmiana polegająca na tym, że pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 

mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie 

prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Zlikwidowano wymóg związany z niezmniejszaniem stanu zatrudnienia przez 

mikroprzedsiębiorcę.  

 

IV. Cudzoziemcy  
 

1. Wydłużenie legalności pobytu cudzoziemców   
 

a) podstawa prawna  

Art. 15z1 ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).  

b) opis: 

Pobyt cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

• na podstawie wizy Schengen, 

• na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

• na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru 

Schengen, 

• w ramach ruchu bezwizowego, 

• na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami 

prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

• na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie  

z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego 

z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,  

w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. 

Taki cudzoziemiec jest w w/w okresie uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, 

pod warunkiem że posiada ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę 

sezonową. 

 

2. Wydłużenie ważności kart pobytu i tymczasowych 
zaświadczeń tożsamości cudzoziemca  

 

a) podstawa prawna  

Art. 15z2 i art. 15z3 ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

b) opis: 

Ważność kart pobytu oraz ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, 

których okres ważności, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

V. Prawo spółek  
Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą  
 

a) podstawa prawna  

Art. 222 § 41 oraz art. 388 § 31 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.  

(tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zmianami).  

b) opis:  

Możliwość podejmowania przez radę nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także  

w sprawach, dla których umowa spółki/statut spółki przewiduje głosowanie tajne  

pod warunkiem, że żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 

 

 

 

 

VI. Inne  
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego  
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a) podstawa prawna  

Art. 15j  ustawy 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. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).  

b) opis: 

Wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 powinno nastąpić  

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku, 

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni 

tel.: +48 32 202 42 97 

email: sekretariat@kbzlegal.pl  

 

Nasze dane adresowe: 

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K. 

ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice, Polska.  

 

więcej o nas na stronie www.kbzlegal.pl 

Zobacz jak dojechać 

 

 

 

 

 

 

 


