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Wybrane rozwiązania
branżowe

2. po zniesieniu zakazu, uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien
złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia
obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy;

zwolnienie z zakazu wykonywania niektórych
czynności związanych z handlem w niedziele

4. powyższe zasady nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach,
w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

1. w niedziele dozwolone są czynności polegające na rozładowywaniu,
przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby;
2. dozwolone jest również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności;
3. zakaz wykonywania tych czynności nie obowiązuje przez okres stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu;
4. zwolnienie z zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada
święto.

umowy dotyczące powierzchni handlowej
w obiektach powyżej 2000 m2
1. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie
z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron
umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej;

3. oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Z chwilą upływu tego terminu, przestają wiązać postanowienia dotychczasowej umowy;

wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji
zbiorowego zarządzania
1. wstrzymane jest pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której
przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub
pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako
wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie;
2. dotyczy przedsiębiorców, którzy:
a) przed wejściem w życie ustawy świadczyli usługi w miejscu, które umożliwia
zapoznawanie się przez klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
b) byli płatnikiem wynagrodzeń;
c) uiścili wynagrodzenia za okresy rozliczeniowe przypadające przed 8 marca
2020 r.;
3. pobieranie wstrzymane jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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wstrzymanie pobierania opłat
abonamentowych za używanie odbiorników
radiofonicznych oraz telewizyjnych

voucher zamiast zwrotu

1. wstrzymane jest pobieranie opłat abonamentowych, o których mowa
w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383);

3. voucher zachowuje ważność w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć
impreza turystyczna;

2. dotyczy przedsiębiorców, którzy:
a) przed wejściem w życie ustawy świadczyli usługi w miejscu, które
umożliwia zapoznawanie się przez klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
b) byli płatnikiem opłat;

2. odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet
przyszłych imprez turystycznych;

4. wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji
dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną;
5. środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne,
zamienione na vouchery, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

c) uiścili opłaty za okresy rozliczeniowe przypadające przed 8 marca
2020 r.;
3. pobieranie wstrzymane jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemi

przedłużenie terminu na zwrot wpłat do 180 dni

rozwiązania dedykowane organizatorom
wystaw i kongresów oraz działalności
kulturalno-rozrywkowej
i sportowo-rekreacyjnej

1. w przypadku, gdy:

przedłużenie terminu na zwrot wpłat otrzymanych od klienta

rozwiązania dedykowane branży turystycznej

a) podróżny odstąpił od umowy o udział w imprezie turystycznej
przed jej rozpoczęciem w przypadku wystąpienia nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności pozostających w bezpośrednim
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2;
b) organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej ze względu na brak możliwości zrealizowania umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które pozostają
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
oświadczenie to jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni.

1. dotyczy przedsiębiorców:
a) prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub
b) prowadzących działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub
c) organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe;
2. w przypadku, gdy rozwiązanie umowy z klientem pozostaje w bezpośrednim
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
3. przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wpłacone przez klienta środki
w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy;
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4. rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez
klienta zgody na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet
przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy;
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5. voucher zachowuje ważność w ciągu roku od dnia, w którym miało
się odbyć odwołane wydarzenie;
6. wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta;
Zasady te stosuje się odpowiednio również do przedsiębiorców lub
rolników świadczących usługi hotelarskie.
Powyższe zasady zostały rozszerzone na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z udostępnianiem
pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy.

ograniczenie stosowania warunków zezwolenia
na wykonywanie przewozów
warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych
i przewozów regularnych specjalnych nie stosuje się w przypadku:
1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodano obowiązek informacyjny, o którym mowa poniżej.
Przedsiębiorca, który nie wykonuje przewozów z powodu braku rentowności jest
obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia
od warunków określonych w zezwoleniu, przekazać organowi, który udzielił
zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do
wiadomości publicznej przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.

wsparcie finansowe działalności twórczej lub
artystycznej
1. przyznawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego lub przez wyznaczoną przez niego państwową instytucję kultury;
2. dotyczy działalności kulturalnej objętej mecenatem państwa lub
działalności polegającej na produkcji audiowizualnej i jest przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej;
3. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu;
4. udzielenie wsparcia następuje w ramach programów ogłaszanych
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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