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Przedłużenie obowiązywania obostrzeń i nakazów

Z dniem 20 marca 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, zastępujące dotychczasowe rozporządzenie z
dnia 26 lutego 2021 r.

Termin obowiązywania określonych obostrzeń, nakazów i zakazów przedłużono do dnia
9 kwietnia 2021 r. i wprowadzono dodatkowe obostrzenia obowiązujące na terytorium
całej Polski dotyczące m. in. ograniczeń w działalności hotelarskiej, kulturalnej, galerii
handlowych i obiektów sportowych.
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Rozporządzenie

Zmiany dotyczące kwarantanny po wjeździe do Polski

Z dniem 30 marca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29
marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wprowadzające zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny po wjeździe na
terytorium Polski. 

Podróżni przybywający ze strefy Schengen będą podlegali kwarantannie, chyba że
przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy). Test będzie
musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Dotyczy
to wszystkich środków transportu, a także pieszego przekroczenia granicy. Podróżni,
którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego
negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Podróżni przybywający spoza strefy Schengen zostaną objęci obowiązkową
kwarantanną, z której nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa
dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać
test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000512/O/D20210512.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000574/O/D20210574.pdf
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponownie od 9 listopada 2020 roku. Okres
wypłaty zasiłku został przedłużony do 11 kwietnia 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Zasady
dotyczące występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostały bez zmian.
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia
2021 r.

Rozporządzenie

PROCEDOWANE PROJEKTY LEGISLACYJNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie

społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od
zagrożeń zawodowych i ich skutków

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343002/katalog/12760900#12760900
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000559/O/D20210559.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343102
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Przewodniki dotyczące zmian w prawie pracy i podatkach w
czasie pandemii COVID-19 przygotowane przez Konfederację
Lewiatan

W przewodniku „Regulacje prawa pracy w okresie stanu
epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego" zawarto
podstawowe informacje dotyczące m. in. pracy zdalnej,
obowiązków pracodawców w zakresie organizacji pracy i
przeciwdziałania Covid-19, zmian warunków zatrudnienia w
przepisach antycovidowych czy zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego. Jego autorem jest Robert Lisicki, dyrektor
departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

W „Przewodniku po zmianach podatkowych wprowadzonych w
celu przeciwdziałania skutkom Covid-19" zaprezentowane
zostały najważniejsze rozwiązania, z których podatnicy mogą
skorzystać począwszy od rozliczenia za 2020 rok. Znalazły się w
nim m.in. informacje dotyczące odliczania straty poniesionej w
2020 roku od dochodu osiągniętego w 2019 roku, odliczenia od
podatku darowizn przekazanych na walkę z Covid-19 czy
zmiany w zakresie ulg na złe długi w podatkach dochodowych.
Autorem przewodnika jest Przemysław Pruszyński, doradca
podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/3/_files/2021_03/prawo_pracy.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/3/_files/2021_03/podatki.pdf

