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Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r.  

FRP/05/2020 

 

Sz. P. 

Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

 

W nawiązaniu do przesłanych w ostatnich dniach pism Forum Rozwoju Przemysłu, w imieniu 

przedstawicieli kluczowych dla Polski branż, przedstawiamy wspólnie kluczowe postulaty i propozycje 

zmian ustawowych odnoszące się do przedstawionej przez Rząd RP nowelizacji ustawy pomocowej dla 

polskiej gospodarki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – Tarczy II. 

 

Proponowane rozwiązania powinny wprowadzać wystarczające mechanizmy zabezpieczające 

przedsiębiorstwa zarówno krótko jak i długoterminowo. Niezmiernie apelujemy o wprowadzenie 

realnych rozwiązań chroniących przedsiębiorstwa przez skutkami epidemii. Obecnie kluczowym jest 

zapewnienie płynności tysiącom przedsiębiorstw i zapewnienie milionów miejsc pracy.  

 

Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Apelujemy o przygotowanie 

odpowiednich środków zaradczych pozwalających przejść ten kryzys i umożliwiających start w nowych 

warunkach. Przy uwzględnieniu zmian proponowanych przez praktyków, możemy się w przyszłości 

okazać mocniejsi niż dotąd byliśmy. 

 

Żaden rozwinięty przemysłowo kraj przez to nie przechodził od kilkudziesięciu lat. Wstrzymane 

całkowicie jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach – produkcja, logistyka, sprzedaż. Takiej 

sytuacji nie było ani w 2000 ani w 2009 r. Taka nadchodząca fala kryzysu wymaga bardziej znaczących 

instrumentów wsparcia niż w dotychczasowych propozycjach, takich jak opracowali nasi sąsiedzi z 

Czech i Niemiec. 

 

Forum Rozwoju Przemysłu będące dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy kluczowymi 

organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym w załączeniu do niniejszego 

pisma przekazuje postulaty w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w kwestiach kluczowych dla ich 

funkcjonowania. 

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby Rząd pochylił się nad przekazanymi postulatami i wsłuchał sw 

głos przedsiębiorców. Głęboko wierzymy, że dialog i rozpatrzenie postulatów bardzo mocno przyczyni 

się ratowania życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju na najbliższe lata.  
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Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta w dobie kryzysu opłaci się i zaprocentuje w przyszłości, kiedy 

polska gospodarka dzięki pomocnej dłoni wyciągniętej przez Rząd, będzie jedną z pierwszych, 

ponownie rozpędzających się na torze wzrostu.  

 

 

 

 

Z poważaniem, 

dr inż. Tomasz Zieliński  

Przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu  

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

 

 

 

Inicjator powołania Forum Rozwoju Przemysłu 

 

 
 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

 

 

Organizacje Partnerskie Forum Rozwoju Przemysłu 

 

 

 

 
 

Polska Izba Odzysku  

i Recyklingu Opakowań 

 

Polska Organizacja Przemysłu  

i Handlu Naftowego  

Polskie Stowarzyszenie 

Przemysłu Kosmetycznego  

i Detergentów 

  
 

Polski Związek  

Przemysłu Motoryzacyjnego 

 

Polski Związek  

Przemysłu Oponiarskiego 

Związek Pracodawców AGD  

- APPLiA 

 

 

Do wiadomości:  

 

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju 

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia 

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury 
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Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Ministerstwo Finansów 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej 

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, Ministerstwo Klimatu 

Michał Woś, Minister Środowiska 

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego 

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP 

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Sejm RP 

Komisja Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP 

Komisja Infrastruktury, Sejm RP 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP 

Komisja Ustawodawcza, Sejm RP 

Komisja Zdrowia, Sejm RP 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Senat RP 

Komisja Infrastruktury, Senat RP  

Komisja Środowiska, Senat RP 

Komisja Ustawodawcza, Senat RP 

Komisja Zdrowia, Senat RP 
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Pełna nazwa aktu 
prawnego do 
zmiany 

Artykuł do zmiany Proponowana treść zmiany Uzasadnienie do zmiany wnioskodawcy Opinia 
DIN  

1 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Zmiana art. 31 zo 
ust. 1 i wykreślnie 
ust.2  

1. . Na wniosek płatnika składek, który na dzień 
29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 
społecznych ubezpieczonego, zwalnia się 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, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był 
zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 
lutego 2020 r.  
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność, o której 
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), 
zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność”, opłacającego składki wyłącznie na 
własne ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się 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 

Zwolnienie wszystkich przedsiębiorców w 
obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne pozwoli na 
zachowanie miejsc pracy oraz zachowanie 
płynności finansowej. Przez to przedsiębiorcy 
nie objęci zwolnieniem na podstawie 
dotychczasowych przepisów unikną 
likwidowania stanowisk pracy oraz składania 
wniosków o ogłoszenie upadłości lub 
likwidacji. 
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2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 
lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w 
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa 
w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r. 
 
W takim wypadku do wykreślenia ust 3, art. 31 
zp. ust. 2 pkt 2, ust. 3, 

2 USTAWA  
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 

art. 31f 

 

Art. 31f. 1. 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 (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) 
mikroprzedsiębiorcy, małemu,  średniemu lub 
dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 
jeżeli: 
1) kredyt został udzielony przed dniem 8 
marca 2020 r. oraz 
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną 
sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy 
dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 
września 2019 r. 

Postulujemy rozszerzenie możliwości 
pomocy przewidzianej w ustawie na duże 
przedsiębiorstwa lub spółki spełniające 
kryteria wielkościowe statusu MŚP, ale w 
obecnej formie projektu wyłączone ze 
względu na przynależność do większej grupy 
kapitałowej oraz organizacje pozarządowe 
Jeśli to konieczne, apelujemy o zwrócenie się 
w tej sprawie do Komisji Europejskiej i 
wnioskowanie o czasowe wyłączenie 
konieczności ograniczania tej pomocy oraz jej 
ewentualnej notyfikacji.  
Brak dostępu do środków pomocowych 
przewidzianych ustawą może więc oznaczać 
bankructwo takich podmiotów. 
Odrębną kwestią są możliwe społeczne skutki 
upadłości dużych przedsiębiorstw, które 
często są najważniejszym pracodawcą w 
rejonie, od którego bytu uzależnione są też 
dziesiątki przedsiębiorstw z sektora MSP. 
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Dlatego uzasadnione wydaje się przewidzenie 
dostępu do pomocy także dla dużych firm. 
 

3 Ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. o 

podatku od 

towarów i usług 

(Dz.U.2020.106 t.j. 

z dnia 2020.01.23) 

Art. 41 ust. 9a 

 

Art. 41 ust. 9a w brzmieniu: 
Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty 
przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę 
podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w 
odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod 
warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w 
terminie obowiązywania umowy z nabywcą, na 
podstawie której została wpłacona zaliczka. 
 

Proponujemy zastosowanie następujących 
ułatwień: 

a) obłożenie zaliczek na poczet eksportu 
stawką 0%, 

b) przesunięcia terminu zapłaty VAT o 
90 dni, 

c) przyspieszenia zwrotów VAT, 
 
W czasie kryzysu, który przejawia się 
globalnymi zaburzeniami w handlu, podatek 
od towarów i usług (VAT) istotnie i 
negatywnie wpływa na płynność 
przedsiębiorstw. Powoduje on zamrożenie 
części kapitału obrotowego na kontach 
urzędów skarbowych. Dlatego proponujemy 
wprowadzenie kilku tymczasowych zmian, 
które zabezpieczą kondycję polskich firm.  
 
Postulujemy wydłużenie o 90 dni terminu 
złożenia deklaracji VAT oraz zapłaty podatku 
na rachunek właściwego organu 
podatkowego. Naszym zdaniem rozwiązanie 
takie powinno zostać wprowadzone 
niezwłocznie i zostać utrzymane w mocy co 
najmniej do końca bieżącego roku. 
Wydłużony o 90 dni termin zapłaty należnego 
VAT z wszelkich tytułów (sprzedaży krajowej i 
poza terytorium Polski oraz zaliczek na poczet 
dostaw/świadczenia usług), poprawi płynność 
finansową przedsiębiorstw w okresie kryzysu 

 

Art. 103 ust. 1 W okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie 
do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek podatkowy” 
zastępuje się słowami „w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego 90 dni po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy” 
 

 

Art. 103 ust. ust. 1a w okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie 
do 25. dnia miesiąca następującego po drugim 
miesiącu kwartału” zastępuje się słowami 
„w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
90 dni po drugim miesiącu kwartału”. 

 

Art. 103 ust. 2 w okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie 
do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, 
w którym powstał obowiązek podatkowy” 
zastępuje się słowami „w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego 90 dni po kwartale, w 
którym powstał obowiązek podatkowy”. 

 

Art. 87 ust. 2 w okresie do 31.12.2020r. – słowa „w terminie 
60 dni od dnia złożenia rozliczenia 
przez podatnika” zastępuje się słowami 
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„w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia 
przez podatnika” 
 

i może istotnie ochronić gospodarkę przed 
falą bankructw.  
 
Zwracamy uwagę, że aby korzystać z zerowej 
stawki VAT tak dla eksportu, jak dla transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, należy spełnić 
wymagania, które w obecnej sytuacji mogą 
okazać się niewykonalne np. z uwagi na 
wydłużenie terminów dostaw oraz 
konieczność uzyskania dowodu nabycia 
towaru od nabywcy w terminie złożenia 
deklaracji w Polsce. 
 
Dodatkowo, postulujemy wprowadzenie dla 
eksportu analogicznego rozwiązania, jak dla 
dostaw w ramach UE, tj. zniesienie 
obowiązku opodatkowania VAT według 
stawki 23% zaliczek otrzymanych przez 
polskich podatników na poczet eksportu w 
sytuacji, gdy wywóz towarów nie następuje w 
terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca, 
w którym polski podatnik otrzymuje zaliczkę. 
Poddajemy również pod rozwagę możliwość 
skrócenia terminu zwrotu nadwyżki podatku 
naliczonego w stosunku do podatku 
należnego. W tym celu proponujemy 
przyspieszenie zwrotu podatku na rachunek 
podatnika z obecnych 60 lub z 25 dni na 14 
dni od daty złożenia deklaracji oraz 
przyspieszenie rozpatrywania wniosku o 
przelanie środków z rachunku VAT (split 
payment) na rachunek podatnika z obecnych 
60 do 14 dni. Skrócenie terminów zwrotu 

art. 87 ust. 6 oraz 
ust. 6a 

w okresie do dni 31.12.2020R. – słowa 
„w terminie 25 dni” zastępuje się słowami 
„w terminie 14 dni”. 
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podatku umożliwi elastyczne zwiększanie 
stabilności finansowej. 
 
Z zadowoleniem przyjmujemy już 
zaproponowane przesunięcia terminów 
wdrożeń nowych obowiązków 
administracyjnych, takich jak JPK_VAT. 
Przedstawione powyżej rozwiązania 
przyczynią się do złagodzenia niedogodności 
spowodowanych ograniczeniem płynności 
finansowej, w tym trudności związanych 
z międzynarodową wymianą handlową. 
 

4 Ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o 

podatku 

dochodowym od 

osób prawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

865, z późn. zm.) 

Po art. 38e dodaje 
się art. 38f–38h: 
 
 

„Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu SARS-
COV-2, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem SARS-COV-2, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej 
„ustawą o SARS-COV-2”: 
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który 

rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 
r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 
r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 
2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 
oraz 

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym 
mowa w pkt. 1, przychody niższe o co 
najmniej 20% od przychodów uzyskanych z 
tej działalności w roku podatkowym 
bezpośrednio poprzedzającym pierwszy 
rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1  

Wskutek pandemii SARS-CoV-2, globalny 

rynek surowców zmaga się obecnie 

z rekordowymi na przestrzeni ostatnich lat 

spadkami cen na giełdach.  

Dlatego stoimy na stanowisku, że 

przewidziane dla przedsiębiorstw narzędzia 

kompensujące stratę osiągniętą w 2020 nie 

powinny być limitowane kwotowo oraz 

progiem utraty 50% przychodów, który dla 

przedsiębiorstw w branży oznaczałby 

całkowitą i niemal natychmiastową utratę 

płynności skutkującą bankructwem. 

W obliczu zagrożenia poniesienia przez 

przedsiębiorców znaczących strat w roku 2020 

w wyniku epidemii wydaje się, iż limit 

odliczenia takiej straty od dochodu 
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– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 
straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 
zł, dochód uzyskany w roku podatkowym, o 
którym mowa w pkt 1. 

3. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 
podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5.  

4. Jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od 
dochodu za rok podatkowy, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1, lub podatnik złożył zeznanie 
podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, 
podatnik składa korektę zeznania za ten rok, za 
który dokona tego odliczenia. 

Art. 38g. 1. Wolne od podatku 
dochodowego są otrzymane w 2020 r. przez 
podatników przychody z tytułu: 
1) wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do 

kredytów przyznanych na podstawie 
ustawy z dnia …, 

2) dopłat do oprocentowania kredytów 
przyznanych na podstawie ustawy z dnia 
…. 
Art. 38h. 1. Od wysokości podatku 

ustalonej zgodnie z art. 19 w celu obliczenia 
podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć 
nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 
darowizny przekazane w 2020 r. na 
przeciwdziałanie SARS-COV-2, o którym mowa w 
art. 2 ust. 2 ustawy o SARS-COV-2: 
1)  podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym 
mowa w art. 7 ustawy o SARS-COV-2; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z 
przeznaczeniem na cele wykonywania 

osiągniętego w roku 2019 w kwocie jedynie 5 

mln zł jest niewskazany. 

Zwracamy też uwagę na fakt, że mimo 

wskazanych powyżej trudności, wiele 

polskich dużych podmiotów o polskim 

kapitale, włączyły się aktywnie w 

przeciwdziałanie SARS-COV-2 poprzez liczne 

darowizny na rzecz placówek służby zdrowia 

zwalczających pandemię oraz produkcję 

towarów niezbędnych do ochrony zdrowia. 

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności i 

powagę sytuacji, wnioskujemy o możliwość 

całkowitego odliczenia tych darowizn od 

wysokości podatku. Takie działanie sprawi, że 

w aktywną walkę z pandemią włączy się 

więcej podmiotów gospodarczych a ciężar 

finansowania zostanie w większym stopniu 

przesunięty z sektora publicznego na bardziej 

elastyczny sektor prywatny. 
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zadań ustawowych; 
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem 
na cele wykonywania jej działalności 
statutowej.  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
artykule do darowizn stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 27 
ust. 4a. (…).ˮ. 

5 Ustawa z  dnia 27 

kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1396 z późn. zm.) 

Dodać  
Art. 441a 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 
brzmieniu: 
 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 441a 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii albo w 
przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się 
zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
dopuszcza się wykonanie pomiarów wielkości 
emisji lub innych warunków korzystania ze 
środowiska, w tym pobieranie próbek, do 
których prowadzący instalację są zobowiązani, 
przez laboratoria nie posiadające akredytacji, o 
których mowa w art.147a ust.1, pkt 1). 
 

Z uwagi, na ograniczoną ilość laboratoriów 
posiadających akredytację w wymaganym 
zakresie, wiele próbek jest wysyłanych poza 
granice Polski, co w czasie pandemii jest 
niewskazane a ruch graniczny jest 
ograniczony do minimum. 

 

 

Dodać 
Art. 441b 
 
 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 
brzmieniu: 
 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
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Art. 441b 
 
Podmiot korzystający ze środowiska, które są 
obowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze 
środowiska na podstawie art. 284 i na zasadach 
określonych w art. 285 w ustawie, są zwolnione 
z tych opłat naliczonych za 2020 r.  
 

zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 

 

Dodać 
Art. 441c 
 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 
brzmieniu: 
 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 441c 
 
Na wniosek, organ właściwy do wydania 
pozwolenia, przedłuża w drodze decyzji termin 
dostosowania instalacji do wymagań 
określonych w konkluzjach BAT (4 lata), zgodnie 
z art. 215, ust 2 i 5  ustawy o czas równy z 
czasem trwania  stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub 
choroby zakaźnej. 
 

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy nie są 
wstanie prowadzić żadnych prac 
pozwalających na dostosowanie zakładów 
do wymogów wynikających z BAT. 

Obecnie prowadzone procesy inwestycyjne 
mogą nie zostać zrealizowane zgodnie  
z harmonogramami. 

 

6 Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 310 z 

późn. zm.) 

Dodać  
Art. 479a 
 
 
 

Po DZIALE XII, dodaje się DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 
 
DZIAŁ XIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 479a 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
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Podmioty które są obowiązane do uiszczania 
opłat stałych za usługi wodne, na podstawie art. 
271, ust.6 ustawy i ustalonych w formie 
informacji rocznej, na podstawie art. 271, ust.1 
ustawy, są zwolnione z tych opłat naliczonych za 
2020 r.  
 

danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 

 

Dodać 
Art. 479b 
 
 

Po DZIALE XII, dodaje się DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 
 
DZIAŁ XIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 479b 
 
Podmioty które są obowiązane do uiszczania 
opłat zmiennych za usługi wodne, na podstawie 
art. 272, ustawy i ustalonych w formie 
informacji, są zwolnione z tych opłat naliczonych 
za 2020 r.  
 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 

 

 

7 Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o 
czasie pracy 
kierowców 

art. 30 ust. 1, 
minister właściwy do 
spraw transportu 
może wprowadzić 
wyjątki lub zezwalać 
na tymczasowe 
odstępstwa od 
stosowania 
przepisów art. 6-9 tej 
ustawy. 

Postulujemy zatem, aby ze względu na trwającą 
pandemię wirusa COVID-19 skutkującą 
znacznymi utrudnieniami logistycznymi, minister 
właściwy ds. transportu wydał rozporządzenie 
tymczasowo zawieszające: 

 Pomiar czasu pracy kierowców ciężarówek 
oraz  

 Zakaz ruchu niektórych pojazdów na 
drogach.  

 
Alternatywnie, postulujemy o: 

Czas pracy kierowców ciężarówek jest 
kontrolowany poprzez tachometr. Biorąc pod 
uwagę, że sam przeładunek, wliczany do 
czasu pracy, może trwać nawet do pięciu 
godzin, ustalony limit jest bardzo 
rygorystyczny. W tym miejscu należy 
wskazać, iż obecnie z dnia na dzień nasila się 
niedobór kierowców, a wydłużające się 
kolejki na granicy jeszcze bardziej ograniczają 
dostęp do taboru przedsiębiorstwom, co 
powoduje konieczność obniżania produkcji ze 
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 Dalsze zwiększenie dziennego czasu pracy 
kierowców do 17 godzin na dobę oraz 72 
godziny tygodniowo, oraz 

 Czasowe zniesienie zakazu ruchu niektórych 
pojazdów na drogach. 

 

względu na zapełnienie magazynów lub brak 
surowców na czas, dodatkowo pogorszając 
ich kondycję. 
W zaistniałej sytuacji proponujemy 
zawieszenie obowiązku pomiaru i rezygnację 
z limitowania czasu pracy kierowców. 
Pozwoliłoby to znacząco obniżyć koszty 
transportu, które już dzisiaj na niektórych 
trasach wzrosły z 1300 euro do nawet 3300 
euro za jednorazowy transport. Taki krok 
zwiększyłby również ilość dostępnych na 
rynku kierowców dysponujących czasem, a 
więc umożliwiłby terminową realizację już 
zakontraktowanych dostaw. 
Warto podkreślić, że podobne rozwiązania 
wprowadziły już m.in. Norwegia, Dania, 
Włochy, Hiszpania, Węgry, Austria. Część z 
tych państw zezwoliło również na poruszanie 
się samochodów ciężarowych po drogach 
krajowych w okresach, w których dotychczas 
było to niedozwolone  
(np. święta lub soboty). 
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się  z 
prośbą o podjęcie działań pozwalających  
w zaistniałej, niezwykle trudnej sytuacji, na 
zawieszenie pomiaru czasu pracy kierowców 
ciężarówek oraz czasowe zniesienie zakazu 
ruchu niektórych pojazdów na drogach w 
terminach określonych w art. 2 
rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 
lipca 2007 r, co bez wątpienia pozwoli 
ograniczyć pandemię wirusa COVID-19 oraz 
ryzyko zmniejszenia zdolności produkcyjnych 
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przemysłu chemicznego. 

8 USTAWA  
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 

Art. 15x ust. 2 pkt. 5-
8 

Zasadne jest zastąpienie kropki przecinkiem po 

pkt 4) i dodanie punktów 5) do 8) 

5. w przedsiębiorstwie, w skład którego wchodzi 

zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 

rozumieniu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2019 poz.1396); 

6. na terenie obszaru lub obiektu ważnego dla 

obronności, interesu gospodarczego państwa, 

bezpieczeństwa publicznego oraz innych 

ważnych interesów państwa i z tego powodu 

podlegającego obowiązkowej ochronie, 

określonych przez ministrów, kierowników 

urzędów centralnych i wojewodów decyzją 

administracyjną wydaną na podstawie art. 5 ust. 

3 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2018 poz. 2142)”. 

Pkt 6 może alternatywnie otrzymać następujące 

brzmienie: 

„6. w przedsiębiorstwie ujętym w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 

listopada 2015 roku w sprawie wykazu 

przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo – obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1871 ze zm.).” 

Uzupełnienie listy przedsiębiorstw o te ujęte 
w proponowanym rozporządzeniu pozwoli 
na zachowanie ciągłości produkcji tak 
istotnych sektorów jak chemiczny, 
transportowy, energetyczny. Zatrzymanie 
prac tych zakładów może mieć ogromne 
konsekwencje zarówno ekonomiczne jak i 
środowiskowe. 
W każdym z zakładów przemysłowych 
występują systemy lub elementy ciągu 
produkcyjnego, których wygaszenie może 
bardzo poważnie wpłynąć nie tylko na 
chwilowy stan zakładu, ale też na 
długoterminową produkcję, co w stanie 
zagrożenia epidemicznego lub epidemii ma 
szczególne znaczenie przy produkcji 
potrzebnej do produkcji żywności, produkcji 
środków służących do uzdatniania wody i 
produkcji farmaceutycznej oraz produkcji 
chemicznej koniecznej do utrzymania 
produkcji farmaceutycznej. W zakładach 
branży chemicznej i innych objętych 
odpowiednimi przepisami Prawa ochrony 
środowiska taka awaria oprócz zniszczenia 
instalacji może wiązać się z wystąpieniem 
szkód w środowisku. Dlatego utrzymanie 
ciągłości pracy wymienionych w pkt 5-8 
przedsiębiorstw jest kluczowe nie tylko dla 
sytuacji tych przedsiębiorstw, lecz również 
dla całej społeczności lokalnej i regionu, w 
którym funkcjonuje zakład.  
Alternatywnie postulujemy stworzenie 
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7) w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

kategorii A w rozumieniu art. 6. ust. 1 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1849 z późn. zm.), którego działanie lub 

niewłaściwe działanie może spowodować 

poważny wypadek, w wyniku którego istnieje 

znaczne ryzyko utraty życia, poważnego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska w 

wyniku krótkoterminowej lub długoterminowej 

utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, obejmującej wszelkie 

możliwe awarie mechanizmów związanych z 

konstrukcją danego obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, lub w wyniku 

niewłaściwej eksploatacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w 

związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 86, poz. 477); 

8)W przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją 

i dostarczaniem AGD 

wykazu przedsiębiorstw/działalności (np. 
takich jak zakłady chemiczne i 
petrochemiczne), które są niezbędne w 
utrzymaniu, ze względu na prowadzona 
działalność wspierającą kluczowe w stanie 
zagrożenia epidemicznego lub w stanie 
epidemii medycynę i farmację oraz objęcie 
ich dyspozycją art. 15x. 
Sprzęt AGD zapewniający higienę osobistą i 
jakość przechowywanej żywności jest 
niezastąpionym narzędziem w walce z 
koronawirusem.  
W Polsce produkuje się AGD nie tylko na 
lokalny rynek, ale również dla całej Europy, 
która takiego sprzętu potrzebuje. W wielu 
kategoriach, polska produkcja stanowi nawet 
50% rynku europejskiego. Dla przykładu, w 
sezonie letnim lodówki są niezbędne do 
prawidłowej egzystencji i są dobrem 
podstawowym gospodarstw domowych. 

9 Ustawa o 
gospodarowaniu 
niektórymi 
odpadami oraz o 
opłacie 

Art. 3 Dodanie w art. 3 ust. 3c w brzmieniu: 
1) Nie stosuje się przepisów o opłatach 
produktowych za niezrealizowanie poziomów 
zbierania, odzysku i recyklingu w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 

W obliczu trudności związanych z 
perturbacjami na rynku zbierania i oponami 
czy olejami podmioty wprowadzające 
mogłyby zostać – nie ze swojej winy – 
zmuszone do poniesienia bardzo wysokich 
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produktowej epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia albo 
stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz 
w okresie do 90 dni następujących.  2) W 
przypadku określonym w pkt. 1) powyżej poziom 
odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 
produktów stanowi wyrażona w procentach 
wartość ilorazu masy odpadów powstałych z 
produktów poddanych odpowiednio odzyskowi 
lub recyklingowi oraz masy produktów 
wprowadzonych na rynek w bieżącym roku 
kalendarzowym. 
 

kar administracyjnych (opłat produktowych) z 
tytułu nieosiągnięcia określonych ustawowo 
poziomów zbierania i zagospodarowania 
zużytych opon. Obowiązek ten może jednak 
być spełniony tylko wówczas, gdy cały sektor 
działa w niezakłóconych warunkach, przy 
pełnej dostępności środków technicznych i 
osobowych, tymczasem wzrastająca z każdym 
dniem liczba osób zarażonych 
koronawirusem może doprowadzić do 
sytuacji, w której zebranie i przetworzenie 
wymaganej za rok 2020 r. ilości zużytych, 
opon, olejów i będzie po prostu niemożliwe.  
Dlatego proponuje się zawieszenie 
przepisów o opłacie produktowej oraz w 
roku występowania epidemii ustalanie 
poziomów odzysku na podstawie masy opon 
wprowadzonych w  tym roku, a nie w roku 
poprzedzającym 
 

10 Ustawa z dnia 11 
września 2015 r. o 
zużytym sprzęcie 
elektrycznym i 
elektronicznym 

art. 139a Po art. 139a dodaje się ust. w brzmieniu: 
niewykonanie obowiązku osiągnięcia 
minimalnego rocznego poziomu zbierania 
zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 72 ust. 
1, za 2020 r. lub nie wykonanie go w całości, nie 
powoduje obowiązku wniesienia opłaty 
produktowej, o której mowa w art. 72 ust. 2” 

W obliczu trudności związanych z 
perturbacjami na rynku zbierania i 
gospodarowania zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, pojazdami, 
oponami czy olejami podmioty 
wprowadzające mogłyby zostać – nie ze 
swojej winy – zmuszone do poniesienia 
bardzo wysokich kar administracyjnych 
(opłat produktowych) z tytułu nieosiągnięcia 
określonych ustawowo poziomów zbierania 
i zagospodarowania zużytego sprzętu. 
Obowiązek ten może jednak być spełniony 
tylko wówczas, gdy cały sektor działa w 
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niezakłóconych warunkach, przy pełnej 
dostępności środków technicznych i 
osobowych, tymczasem wzrastająca z każdym 
dniem liczba osób zarażonych 
koronawirusem może doprowadzić do 
sytuacji, w której zebranie i przetworzenie 
wymaganej za rok 2020 r. ilości zużytego 
sprzętu, opon, olejów i pojazdów będzie po 
prostu niemożliwe.  
 

11 Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach 

art. 237 ea Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 
r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 
74a i art. 75, składają je w terminie do dnia 31 
grudnia 2020  
Alternatywnie: 
 
Przywrócenie dotychczasowych wzorów 
sprawozdań papierowych i umożliwienie 
złożenia ich w tej formie do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

W zakresie zmian w BDO specustawa wydłuża 
do 31 grudnia 2020 r. okres, w którym można 
prowadzić ewidencję odpadów w wersji 
papierowej.  
 
Jednakże ustawa nie zawiera zmian o 
przedłużeniu terminu sprawozdawczości, 
który jest - wg obowiązujących przepisów - 
wyznaczony na 30 czerwca 2020 r. w formie 
elektronicznej poprzez BDO.  Zwracamy 
uwagę, że moduł Sprawozdawczości w BDO 
nie został do dnia dzisiejszego przez IOŚ 
uruchomiony, a na przedsiębiorcach nadal 
ciąży obowiązek złożenia sprawozdań 
wyłącznie elektronicznie poprzez BDO. 
 
Ponadto – ze względu na ich dużą ilość – czas 
rozpatrywania wniosków aktualizacyjnych 
przez Urząd Marszałkowski jest znacznie 
wydłużony. W dalszym ciągu dane w rejestrze 
BDO dotyczące podmiotów są błędne albo 
niekompletne, co w diametralny sposób 
wpłynie na ostateczny kształt sprawozdań lub 
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wręcz uniemożliwi ich złożenie poprzez BDO. 
 
Dlatego, postulujemy, aby nowelizacja 
ustawy uwzględniła przedłużenia terminu 
elektronicznej sprawozdawczości poprzez 
BDO do końca br. lub (bezpiecznej) 
przywrócenie dotychczasowych wzorów 
sprawozdań papierowych i umożliwienie 
złożenia ich w tej formie do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

12 USTAWA  
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 

Art. 15x Dodanie zapisu: 
Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał 
wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył 
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając 
kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 
sprzedawca nie ustosunkował się do tego 
żądania w terminie trzydziestu dni, uważa się, że 
żądanie to uznał za uzasadnione. 

W chwili obecnej ponad 20% firm 
dokonujących naprawy zaprzestało 
działalności, a kolejne 60% z nich w trosce o 
swoje zdrowie ograniczyło interwencje tylko 
do przypadków szczególnych. Naprawy są i 
będą dokonywane, jednak proces z tym 
związany znacząco uległ wydłużeniu. Niestety 
wpływ na to mają także przypadki ukrywania 
przed serwisem faktu przebywania na 
kwarantannie. Dodatkowo brakuje części 
zamiennych w związku z wstrzymaniem 
produkcji. W trosce o bezpieczeństwo ponad 
tysiąca pracowników punktów serwisowych, 
którzy nadal odwiedzają po kilka 
gospodarstw domowych dziennie, apelujemy 
o tymczasowe, nadzwyczajne wydłużenie 
terminu przewidzianego na odpowiedź 
sprzedawcy na żądania usunięcia wady w 
ramach rękojmi. Obecnie sklepy przyjmujące 
takie zgłoszenia są pozamykane. Sam proces 
weryfikacji żądania wymaga wysłania przez 
producenta serwisu do oceny urządzenia w 
domach konsumentów, co w obecnej 
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nadzwyczajnej sytuacji jest bardzo 
utrudnione. 

13 Rekomendacja podjęcia działań  w kierunku elastyczności regulacyjnej w zakresie narodowych procedur rejestracji i zmian warunków 
pozwolenia dotyczących produktów biobójczych celem umożliwienia zwiększenia produkcji oraz zachowania ciągłości dostaw produktów 
biobójczych, w tym środków dezynfekujących poprzez: 
• uproszczenie procedur rejestracji i zmian, 
• złagodzenie wymogów w zakresie badań skuteczności produktów biobójczych – możliwość odwołania się do danych dotyczących substancji 
czynnej/receptury referencyjnej/ badań literaturowych, akceptowanie kopii wyników badań skuteczności, jak ma to miejsce w innych krajach 
UE, 
• zastosowanie w czasie epidemii substancji czynnych od dostawcy spoza listy ECHA, zgodnie z art. 95 BPR 
• rozszerzenie przeznaczenia produktu, gdy dostępne są dane potwierdzające skuteczność przeciwwirusową lub na podstawie wytycznych 
organizacji zdrowia/ WHO można takie zastosowanie uzasadnić, 
• możliwość wprowadzanie pewnych zmian w produkcie, przed uzyskaniem zmiany warunków pozwolenia (po złożeniu wniosku o zmianę do 
URPL) w tym: dodanie wytwórcy produktu/ miejsca produkcji, dodanie nowego typu opakowania, zmiana klasyfikacji wynikająca ze zmiany 
brakującego składnika niebędącego s.c. na inny o zbliżonym profilu fizyko-chemicznym i (eko) toksykologicznym. 
 

 

14 Zwolnienie na czas epidemii od akcyzy nieskażonego alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji produktów biobójczych na potrzeby 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków  
skażających alkohol etylowy, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 
skażających alkohol etylowy). 
Polscy producenci wskazują na duże trudności z pozyskaniem alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych do dezynfekcji. 
Ograniczone zasoby surowców sprawiają, że ceny ulegają wzrostowi. Wymogiem Ustawy o podatku akcyzowym, służącym do stosowania 
zwolnień od akcyzy w przypadku produkcji produktów biobójczych, jest stosowanie alkoholu skażonego, którego zasoby są obecnie również 
bardzo ograniczone. 
Jednocześnie istotne jest na czas epidemii zwolnienie od akcyzy nieskażonego alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji produktów 
kosmetycznych i toaletowych, których celem jest ochrona, utrzymanie higieny i czystości zewnętrznych części ciała ludzkiego. 
 

 

15 Na czas epidemii odstąpienie od obowiązku wnoszenia opłaty produktowej/podwójnej opłaty produktowej przez przedsiębiorcę w razie nie 
wywiązania się z osiągniecia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym po środkach niebezpiecznych i 
wielomateriałowych za 2020 r.  

Docelowo - rezygnacja z wydzielenia z ogólnego strumienia odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych lub zmianę definicji 
środków niebezpiecznych poprzez usunięcie w art. 8, ustęp 14 określenia: jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na 
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toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2,  
  
Alternatywnie: określenia w drodze rozporządzenia, wydanego zgodnie z art. 18 ustęp 6 ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, grupy produktów wymienionej poniżej jako substancji chemicznych i ich mieszanin, które nie 
uznaje się za środki niebezpieczne w rozumieniu artykułu 8 ustęp 14 punkt b).  
 
Należy się liczyć z poważnymi zmianami i istotnymi ograniczeniami dotyczącymi odbioru niektórych frakcji odpadów, w tym odpadów 
opakowaniowych zbieranych selektywnie. Sytuacja ta może istotnie wpłynąć na obowiązki przedsiębiorców w zakresie osiągnięcia wymaganych 
prawem poziomów odzysku i recyklingu dla poszczególnych frakcji materiałowych i przyczynić się do braku realizacji tych wymagań, 
skutkującego sankcjami w postaci opłaty produktowej. 
 

16 Umożliwienie pracodawcom i pracownikom elastyczne kształtowanie czasu pracy: 

• umożliwienie pracodawcy i reprezentatywnej organizacji związkowej ustalenie na czas kryzysu i w celu ratowania miejsc pracy odmiennych 
regulacji dotyczących czasu pracy i organizacji pracy niż zapisy kodeksu pracy; 

• możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 24 miesięcy w celu umożliwienia pracodawcy utrzymania stanu zatrudnienia i 
odebrania należnego czasu pracy w bardziej dogodnym gospodarczo czasie.  
Obecne przepisy Kodeksu pracy umożliwiają już wydłużenie okresu do 12 miesięcy (art. 129 §2 kodeksu pracy) i z tego rozwiązania przemysł 
korzysta. Analizy wskazują, że okres 12 miesięcy jest jednak zbyt krótki, aby zapobiec negatywnym skutkom epidemii dla przemysłu. 

 

17 Umożliwienie sprzedaży i serwisowania pojazdów: 

 zorganizowanie działań administracji w taki sposób, aby rejestracja pojazdów była możliwa.  

Wprowadzenie przepisu, który ograniczy możliwość stosowania przez urzędy administracji ograniczeń w wykonywaniu zadań przez dany urząd, 

jeżeli ograniczenia te mogą w znacznym stopniu utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Spowoduje to stworzenie 

modelu organizacyjnego procedury rejestracji pojazdów bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem, jaki w części starostw w Polsce 

jest już stosowany; 

 uproszczenie i usprawnienie procedury rejestracji elektronicznej poprzez usunięcie obowiązku przekazywania do urzędu oryginałów 

dokumentów; 

 dopuszczenie możliwości przemieszczania się klientów punktów sprzedaży, serwisowania, wymiany opon i stacji kontroli pojazdów.  

Poruszanie się pojazdem w obliczu epidemii jest najbezpieczniejszą formą mobilności. Pojazd jednak musi być sprawny i posiadać właściwe do 
pory roku ogumienie oraz ważne badania techniczne. 
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18 Ułatwienia w uzyskiwaniu finansowania do zakupu pojazdów: 

 uruchomienie procesu elektronicznego ustanawiania zabezpieczeń w przypadku kredytowania i leasingu pojazdów w związku z 

ograniczeniami w funkcjonowaniu sądów; 

 ustalenie jasnych zasad badania zdolności kredytowej i uproszczonego badania zdolności dla wszystkich segmentów klientów (nie tylko 

MŚP); 

 możliwość zawarcia umowy leasingu w formie elektronicznej (forma dokumentowa i podpis podpisem kwalifikowanym) – obecnie umowa 

musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 


