
PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - kontrole zdalne 
 

Art. 51. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu            
wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego           
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

2. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu            
przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce           
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 

3. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być           
przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie           
kontroli. 

4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ           
kontroli z naruszeniem przepisów ust. 2 i 3 nie stanowią dowodu w postępowaniu             
kontrolnym. 

 

Tarcza 4.0  

 

Aktualnie jest w przepisach:  

Ustawa Prawo Przedsiębiorców: Art. 51. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie           
przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach          
pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez         
przedsiębiorcę. 

2. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu            
przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce           
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 

3. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być           
przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie           
kontroli. 

4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ           
kontroli z naruszeniem przepisów ust. 2 i 3 nie stanowią dowodu w postępowaniu             
kontrolnym. 

 

Proponowane zmiany: Art. 64. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców               
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) w art. 51: 



1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być           
przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu          
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r.                    
poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub za pomocą środków komunikacji                
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług                 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie              
kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności          
gospodarczej.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ           
kontroli z naruszeniem przepisów ust. 2–3a nie stanowią dowodu w postępowaniu           
kontrolnym.”. 

 

 

PRACA ZDALNA - doprecyzowanie przepisów 

Aktualnie jest w przepisach :  1

Art. 3. 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi           
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej             
stałego wykonywania (praca zdalna). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w            
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa        
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu        
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony        
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich           
rodzin. 

Proponowane zmiany :  2

3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i            
możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj             
pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków           
bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części         
wytwórczych lub usług materialnych.  

1  
2 USTAWA z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191) 



4. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę              
logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. 5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej          
pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem,          
że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie            
chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji,           
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.  

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić           
ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a          
także datę oraz czas ich wykonania.  

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością           
określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6. 8. Pracodawca może w każdym czasie               
cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.” 

 

Jednorazowa pożyczka 

Aktualnie jest w przepisach: 
 

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na            
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie           
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym        
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który                   
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy,          
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu          
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli              
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału                
wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,           
przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres              
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi          
wywołane. 

7. 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. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca          



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

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem            
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest         
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy          
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje         
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi              
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz           
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 
Proponowane zmiany w art. 15zzd: 
 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy          
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora           
powiatowego urzędu pracy.”, 
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca           
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia           
pożyczki.”, 
 
c) uchyla się ust. 8,(Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, mikroprzedsiębiorca składa pod              
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający        
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem           
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta         
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych         
oświadczeń.) 
d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
„11. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.           
Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy,           
rachunek oszczędnościoworozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat      
oszczędnościowych, są olne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu           
wykonawczego.”; 
 
32) po art. 15zzd dodaje się art. 15zzda w brzmieniu:  
 
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie          
umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących           



kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w         
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                
i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły                 
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 
 
 
Wniosek o pożyczkę podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do powiatowego urzędu              
pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora           
powiatowego urzędu pracy. 
 
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może             
przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. 
 
Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, który składa wniosek o pożyczkę, nie            
może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę podmiot w formie oświadczenia             
przedstawia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym. 
 
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli             
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 
 
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału               
wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,          
przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres              
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi          
wywołane. 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek podmiotu podlega umorzeniu, pod warunkiem, że            
podmiot ten prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 
 
Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o            
podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki           
te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek           
oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są       
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
 
 
 



Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji  
 

Art. 15gf. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,           
ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po           
ustaniu:  
1) stosunku pracy, 
2) umowy agencyjnej,  
3) umowy zlecenia,  
4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –                  
Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,  
5) umowy o dzieło  
 
– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z            
zachowaniem terminu 7 dni. 
 
Inne zmiany:  
 

● Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP dla pracodawców           
wskazanych w art. 15g ust. 1 ustawy u których wystąpił spadek obrotów            3

gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 powołanej ustawy, także na           
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem     
wprowadzonym na podstawie Kodeksu pracy, przestojem ekonomicznym, o którym         
mowa w art. 15g ust. 1 specustawy lub objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w              
trybie omawianych przepisów 

● pracodawca u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług           
w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost            
obciążenia funduszu wynagrodzeń, będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy         
pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że             
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie oraz objąć          
pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu        
przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej        
niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę             
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z          
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy . 4

3 Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych 
4 po art. 15ga dodaje się art. 15gb–15gg w brzmieniu: „Art. 15gb. 1. Pracodawca, o którym mowa w 
art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, u którego wystąpił spadek przychodów ze 
sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny 
wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może: 
1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, o którym mowa w art. 15g ust. 4, maksymalnie o 20%, nie 
więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 



 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem; 
2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu 
przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 
niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
2. Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów 
wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego 
miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 
marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym 
mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego 
(miesiąc bazowy); za  miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
3. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w ust. 2, nie 
zalicza się: 
1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę; 
2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w 
trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego 
obniżenia. 
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem 
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów 
ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu 
wynagrodzeń, w rozumieniu ust. 2, wynosi mniej niż 0,3. 
5. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, o których mowa w ust. 
1, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz, o którym mowa w ust. 2, 
uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie dłużej jednak 
niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba 
że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy 
przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty. 
6. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przepisy art. 15g ust. 11–15 stosuje się odpowiednio. 
7. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, o których mowa w ust. 
1, nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g ust. 1, 
jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w tym przepisie. 
 


