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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 8. posiedzeniu w dniu 28 marca 2020 r. ustawę

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.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek
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postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
Art. 14g. 1. Funkcjonariusz Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań, o
których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020), może pełnić służbę
nie dłużej niż 24 godziny, po których następuje co najmniej 48 godzin wolnych od
służby. Przepis art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej stosuje się odpowiednio.
2. Funkcjonariuszowi Służby Więziennej w trakcie pełnienia służby w
rozkładzie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przerwa w wykonywaniu zadań
służbowych w wymiarze 45 minut, wliczana do czasu służby. W trakcie przerwy
funkcjonariusz zachowuje gotowość do podjęcia czynności służbowych.
Art. 14h. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu

epidemii

ogłoszonego

z

powodu

COVID-19,

kolegialne

organy

samorządów: adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz
komorniczego, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne
mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy
wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej
połowa członków tego organu.
3. W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w
głosowaniu tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym
mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.”;
14) po art. 15 dodaje się art. 15a–15zzzi w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca
będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę
wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426),
pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej
zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do
występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu
aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.
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2. Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej w celu uzyskania
rekompensaty, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o rekompensatę do
właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Wniosek o rekompensatę zawiera w szczególności:
1)

nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę;

2)

wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę;

3)

określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie, o której
mowa w ust. 1.
4. Do wniosku o rekompensatę dołącza się:

1)

dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy,

2)

zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku
poprzedniego,

3)

kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19

– wraz z uzasadnieniem.
5. Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od
dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, o których mowa w ust. 1, za okres
przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia
przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19.
6. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku o rekompensatę.
7. Rekompensata wypłacana jest ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.

Prezes

Zarządu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych wydaje decyzję o:
1)

wysokości

rekompensaty,

gdy ustalona

przez

Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota rekompensaty jest inna niż
określona we wniosku o rekompensatę, albo
2)

odmowie wypłaty rekompensaty.
9. Od decyzji, o których mowa w ust. 8, przysługuje wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
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10. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256).
11. Wypłacona kwota rekompensaty jest księgowana i wydatkowana
analogicznie

do

Niepełnosprawnych

środków

Państwowego

wypłacanych

jako

Funduszu
miesięczne

Rehabilitacji

Osób

dofinansowanie

do

wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 26a ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Art. 15b. 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii
zajęciowej, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nie ulega obniżeniu, w związku z zawieszeniem działalności warsztatu na skutek
przeciwdziałania COVID-19.
2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, o którym
mowa w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie ulega
obniżeniu w związku z przestojem działalności zakładu na skutek przeciwdziałania
COVID-19.
Art. 15c. 1. Wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu
centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
176), zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. Przepisy art. 11 ust. 1 oraz 6–8 stosuje się.
2.

Dofinansowanie

działalności

centrum

integracji

społecznej,

w

szczególności, o którym mowa w art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub klubu integracji społecznej nie
ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie
integracyjne, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
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o zatrudnieniu socjalnym, w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć, o którym
mowa w ust. 1.
Art. 15d. 1. W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia
działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), w celu przeciwdziałania
COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących
kosztów ich prowadzenia.
2. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji,
o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób,
posiadających decyzje o skierowaniu nie większej niż statutowa liczba miejsc w
tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa,
zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 tej ustawy.
3. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji, o której mowa w
ust. 1, jest obliczana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej
miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Art. 15e. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia
funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu
przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu
państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o
których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.
Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie
przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia
młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1681,
1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
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świadczenia pracy.
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa
w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z
2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym
mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z
wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na
zasadach określonych w ust. 7 i 10.
2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu
Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych

na

opłacanie

składek

na

ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać kryteria, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie
z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje
pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy
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będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się
produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń:
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez
osobę fizyczną.
5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust.
2, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
6. 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.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% 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.
8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu
pracy 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.
9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży
towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1)

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z
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analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
2)

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; 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.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest dofinansowywane ze

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości
połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%
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, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje
do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust.
1, było wyższe niż 300% 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.
11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie
zawiera pracodawca oraz:
1)

organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, albo

2)

organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2
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ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
3)

zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna
organizacja związkowa, albo

4)

przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
związkowa;

w

przypadku

trudności

w

przeprowadzeniu

wyborów

przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności
wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub
wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to
może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez
pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach
prawa pracy.
12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W
przypadku

gdy

pracownicy

zatrudnieni

u

pracodawcy

byli

objęci

ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy
przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.
13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia
warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu
ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych
aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
14. W porozumieniu określa się co najmniej:
1)

grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym
wymiarem czasu pracy;

2)

obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3)

okres,

przez

jaki

obowiązują

rozwiązania

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

dotyczące

przestoju
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15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w
ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16
ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
18. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku,
jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie
takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym
COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust.
16, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy
wojewódzkich urzędów pracy.
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którego ważność:
1)

upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o
wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie
dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2)

upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje
ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
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epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z
zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których
mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty
parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w
związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który
została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany
w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1
i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.
5. Zmiana decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 4, nie wymaga
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.
Art. 15i. 1. W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne
dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), nie obowiązuje w niedziele w zakresie
wykonywania

czynności

związanych

z

handlem,

polegających

na

rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz
powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
2. Zwolnienie z zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w niedziele,
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w które przypada święto.
Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w
art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30
czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady
Ministrów.
Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o
udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej
ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w
bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne
z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o
odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie
jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w
zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych
imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza
turystyczna.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż
kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę
turystyczną.
4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy
turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają
ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.
Art. 15l. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie:
1)

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,
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2)

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)

– jeżeli spełniają oni łącznie warunki określone w ust. 2.
2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są:
1)

świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę
usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z
utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

2)

bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

3)

uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy
rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizacji pozarządowych

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz.
284) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy w zakresie, w którym
prowadzą działalność pożytku publicznego.
Art. 15m. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przeznaczać środki
budżetu państwa z części, której jest dysponentem, oraz środki Funduszu Promocji
Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), na
wsparcie

finansowe

osób

fizycznych,

osób

prawnych

lub

jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy
działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ze
względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi i może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bez naruszania tych ograniczeń,
zakazów i nakazów pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej
działalności.
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2. Wsparcie finansowe może zostać udzielone, w przypadku gdy działalność
osób i jednostek, o których mowa w ust. 1, jest działalnością kulturalną objętą
mecenatem państwa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) lub działalnością polegającą na produkcji
audiowizualnej i jest przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy
upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.
3. Wsparcia finansowego może udzielić minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczona przez niego państwowa
instytucja kultury.
4. Udzielenie wsparcia następuje w ramach programów ogłaszanych w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub
wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia
finansowego, o którym mowa w ust. 1, w tym maksymalną wysokość tego
wsparcia, rodzaj wydatków objętych wsparciem, dane, które wniosek o przyznanie
wsparcia powinien zawierać, tryb składania wniosków oraz przekazywania
środków, biorąc pod uwagę okres, przez który obowiązuje stan zagrożenia
epidemicznego albo stan epidemii, zakres ograniczeń, zakazów i nakazów, o
których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, priorytety społeczne oraz
konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań, na które przeznaczane są
środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, oraz przedsięwzięć i
działań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Art. 15n. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w
przypadku:
1)

konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID19;

2)

braku

rentowności

niezależnych

od

wykonywanych
przedsiębiorcy

przewozów,
okoliczności,

będącego

skutkiem

związanych

z
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przeciwdziałaniem COVID-19.
Art. 15o. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane
kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie
wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na
podstawie:
1)

rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz

2)

dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym
elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc
lub

3)

informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej
ustawy.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub

aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o
którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w
związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania
opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:
1)

rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz

2)

dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych,
uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub
od członków jej rodziny.
Art. 15p. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku

2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Art. 15q. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
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związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu,
maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Art. 15r. 1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub
dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1)

nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2)

decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę
obowiązek

podjęcia

określonych

czynności

zapobiegawczych

lub

kontrolnych;
3)

poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których
mowa w art. 11 ust. 1 i 2;

4)

wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług
transportowych;

5)

okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać

przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na
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należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą
dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1)

zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,

2)

zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3)

zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia
korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do
zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności
związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą
stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od
umowy.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia
dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności,
strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3,
przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie
łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego
lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności
mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub
zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli
zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy,
wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich
umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której
mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a
dalszym podwykonawcą.
Art. 15s. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284):
1)

nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r
ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art.
15r ust. 1;

2)

zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.
Art. 15t. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od strony
umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w art. 15r ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.
Art. 15u. Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z
prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo
art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), nie
odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, o której mowa
w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o którym mowa w art. 15r
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ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r
ust. 4.
Art. 15v. Przepisy art. 15r–15u nie naruszają praw stron umowy, o której
mowa w art. 15r ust. 1, wynikających z przepisów prawa cywilnego, z
zastrzeżeniem art. 15r ust. 5.
Art. 15w. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani
czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi
niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub
obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś
bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby
zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.
Art. 15x. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1)

zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny
dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2)

polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w
zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa lub stacji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1)

w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu
funkcjonowania

systemów

i

obiektów

infrastruktury

krytycznej

w

rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148,
284 i 374);
2)

w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są
częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla
zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3)

zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3
pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
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2019 r. poz. 755, z późn. zm.8)) oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art.
2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r.
poz. 284);
4)

u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa
w art. 11 ust. 2.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1)

pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i
wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków
pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i
wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne;

2)

pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w
tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa
termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został
on już pracownikowi udzielony.
Art. 15y. Do okresu finansowania zwrotnego oraz do okresu kredytowania, o

których mowa w art. 15b ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195)
nie wlicza się okresu karencji w spłacie kapitału, jeżeli karencja ta nastąpiła na
wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego.
Art. 15z. 1. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
biegu przedłużonego terminu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za legalny w

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1435, 1495,
1517, 1520, 1524, 1556 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284.
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rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do terminów, o których mowa
w art. 85 ust. 1, art. 139l ust. 1, art. 139t ust. 1, art. 202 ust. 1 stosowanych do
zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej i art. 300 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach.
Art. 15za. 1. Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z
późn. zm.9)), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na
podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje się przepisów art. 57 §
1 i 8 tej ustawy.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres
terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy
obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z
COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.
Art. 15zb. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty,
o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za
okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty
prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4.
Art. 15zc. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
orzeczenie o:

9)

1)

częściowej niezdolności do pracy,

2)

całkowitej niezdolności do pracy,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018,
1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285.
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3)

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4)

niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydane na czas określony na podstawie odpowiednio przepisów ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 października
2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w
szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245),
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz
z 2019 r. poz. 752 i 2020), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i
252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących

żołnierzom

zastępczej

służby

wojskowej

przymusowo

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i
batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2020 r. poz. 752),
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 i 252), którego ważność
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje
ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności,
w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy
okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o
okolicznościach

uzasadniających

ustalenie

uprawnień

do

świadczenia

rehabilitacyjnego, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3
miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż
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przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do
świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
3. Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy
lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca
kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony zgodnie z ust. 1 termin ważności
tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.
4. Na zasadach określonych w ust. 3 wydłużeniu ulega również termin
ważności książki

inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji

osoby

represjonowanej, legitymacji emeryta-rencisty oraz emeryta-rencisty wojskowego,
wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w dokumencie tym
określono termin jego ważności.
5. Zasady określone w ust. 1–3 mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń,
których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony
przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało
wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.
6. Zasady określone w ust. 1, 3 i 5 mają zastosowanie do orzeczeń
wojskowych komisji lekarskich wydanych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z
dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin.
7. Jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia, o którym mowa w ust.
1, okaże się, że w okresie, w którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia
zgodnie z ust. 3, przysługiwało prawo do tego świadczenia w wyższej wysokości,
świadczenie przysługuje w odpowiednio podwyższonej wysokości od miesiąca, w
którym powstało prawo do jego podwyższenia.
8. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane w ust. 1
i 2, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
9. W przypadku wydłużenia okresu w trybie ust. 8, przepisy ust. 3–7 stosuje
się odpowiednio.
Art. 15zd. 1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie
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wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres
pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z
mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów,
który obowiązywał jako ostatni.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie podróży
cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.
3. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności
tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie wydaje się, ani nie wymienia
się karty pobytu.
Art. 15ze. 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 (umowy).
2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien
złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia
obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania
zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech
miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać
oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.
3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie
ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.
4. Postanowienia ust. 1–3 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.
Art. 15zf. 1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w
regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
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ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
dopuszczalne jest:
1)

ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin,
i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do
nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego;

2)

zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu
pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych
dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3)

zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi
pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie

się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1)

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2)

nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to
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jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie odpoczynku, o
którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy
między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika
okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela
pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także porozumienie, o
którym mowa w pkt 3, zawiera pracodawca oraz:
1)

organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda
zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2)

organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u
pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3)

zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna
organizacja związkowa, albo

4)

przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy

– jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku
trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu
COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym
przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej,
porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi
przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach
prawa pracy.
5. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W
przypadku

gdy

pracownicy

zatrudnieni

u

pracodawcy

byli

objęci

ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy
przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu
równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi
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pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.
6. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie
wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego
układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków
umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
7. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie niezalegania w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy, nie stosuje się do pracodawcy będącego
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców w przypadku, gdy:
1)

zadłużony przedsiębiorca

zawarł

umowę

z

Zakładem

Ubezpieczeń

Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty
zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu
płatności albo
2)

zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym
mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń
plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej
przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na
ubezpieczenia

społeczne,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z
kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty
należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.
Art. 15zg. 1. Do okresu dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu
własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011), nie wlicza się okresu karencji
w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja
ta nastąpiła na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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2. W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu
preferencyjnego odsetki podlegają kapitalizacji.
Art. 15zh. 1. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w planie finansowym:
1)

agencji wykonawczej mogą być dokonywane zmiany przychodów i kosztów
mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 4–6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisach
regulujących zmianę planów finansowych tych jednostek;

2)

instytucji

gospodarki

budżetowej

mogą

być

dokonywane

zmiany

przychodów lub kosztów w trakcie roku budżetowego mimo niespełnienia
wymogów określonych w art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych oraz innych przepisach regulujących zmianę planów
finansowych tych jednostek;
3)

państwowego funduszu celowego mogą być dokonywane zmiany mimo
niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 9–12 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisach regulujących
zmianę planów finansowych tych jednostek.
2. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte

w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych koszty
mogą ulec zwiększeniu mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 52 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych
przepisach regulujących zwiększenie kosztów tych jednostek.
3. O zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje się niezwłocznie Ministra
Finansów.
Art. 15zi. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19:
1)

łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie
inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczoną do sektora finansów
publicznych, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz w przepisach odrębnych, może wynosić
do 100% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji;

2)

przepisu art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych nie stosuje się;

3)

nie obowiązują terminy określone w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
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2009 r. o finansach publicznych w przypadku finansowania lub
dofinansowania

zadań

realizowanych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego;
4)

przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków mogą
być dokonywane mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 171 ust.
3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. O
przeniesieniach wydatków dysponenci części budżetowych informują
niezwłocznie Ministra Finansów;

5)

przepisu art. 173 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
nie stosuje się;

6)

Minister Finansów, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, utworzy nową
rezerwę celową i przeniesie do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowane na
podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Utworzenie przez Ministra Finansów nowej rezerwy celowej
nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.
Przepisu art. 177 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych nie stosuje się;

7)

przepisu art. 177 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych nie stosuje się;

8)

wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii
sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu;

9)

dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w art.
42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) oraz w przepisach
odrębnych, mogą być udzielane do wysokości 100% planowanych wydatków
jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania;

10) wynagrodzenia mogą być wypłacane ponad kwoty wynagrodzeń ustalone
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278);
11) przeniesienia wydatków, o których mowa w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mogą zwiększać planowane
wydatki na wynagrodzenia po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.
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Art. 15zj. W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
o którym mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia, a w
przypadku dotacji na realizację zadania za granicą – 120 dni od dnia jego
przedstawienia.
Art. 15zk. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii czynności, o których mowa w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, w przypadku których przepis określa termin ich dokonania,
są dokonywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, o
którym mowa w tych przepisach.
2. Terminy określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, nie wiążą
podmiotów obowiązanych do ich zachowania do dnia zakończenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 15zl. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii skutkującego niemożnością przekazania przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, informacja ta może być przekazana w terminie późniejszym,
niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających realizację tego
obowiązku, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 15zm. 1. Prezes Rady Ministrów w celu finansowania zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19 może wydać Ministrowi Finansów wiążące
polecenia zmiany przeznaczenia rezerwy celowej wraz ze wskazaniem jej pozycji i
kwoty.
2. Zmiana przez Ministra Finansów przeznaczenia rezerwy celowej nie
wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.
3. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej może zostać dokonana do końca
roku budżetowego.
Art. 15zn. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu
lub zarząd województwa może:
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1)

dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej;

2)

dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3)

dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem
nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile
zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

4)

dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej
do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;

5)

tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do
spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej
zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260
ust. 4 tej ustawy nie stosuje się;

6)

dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.
89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89
ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Art. 15zo. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i
warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:
1)

wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa
może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2,

2)

zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego
zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby
obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były
przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną
opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie
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– do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 15zp. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją
wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i
sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w
przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje
w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest
zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od
dnia skutecznego rozwiązania umowy.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w
przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od
przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze
działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć
wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż
kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika
świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych.
Art. 15zq. 1. Osobie:
1)

prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych
przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą”,

2)

wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane
dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu.
2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1)

obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)

posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
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Rzeczypospolitej

Polskiej

obywatelami

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3)

cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia

COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę
lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie
postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
1)

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli
przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie
postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w
miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% 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;
2)

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300%
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.
5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli:
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1)

umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2)

przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był
wyższy od 300% 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.
6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej

pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy
dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i
która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
Art. 15zr. 1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem
ust. 2 i 4.
2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o
świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w
wysokości

sumy

wynagrodzeń

z

tytułu

wykonywania

tych

umów

cywilnoprawnych.
3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa
w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego
przysługuje jedno świadczenie postojowe.
Art. 15zs. 1. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na
wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, o
którym mowa w ust. 1, składany jest za pośrednictwem odpowiednio
zleceniodawcy lub zamawiającego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

dane osoby uprawnionej:
a)

imię i nazwisko,

b)

numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu
osobistego lub numer paszportu – w przypadku osób, o których mowa w
art. 15zq ust. 1 pkt 2,

c)

numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON
w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1,

d)

adres do korespondencji w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq
ust. 1 pkt 2,

e)

nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób, o których mowa w
art. 15zq ust. 1 pkt 1;

2)

wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju
lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

3)

dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem
którego składany jest wniosek:
a)

imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b)

numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i
REGON,

c)
4)

adres do korespondencji;

oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
potwierdzające:
a)

uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od
300% 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,

b)

przestój w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

c)

uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o
świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od
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przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli
nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
5)

inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;

6)

podpis wnioskodawcy.
4. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku, o

którym mowa w ust. 1:
1)

oświadczenie potwierdzające:
a)

niedojście

do

skutku

lub

ograniczenie

wykonywania

umowy

cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, o
którym mowa w art. 15zq ust. 3,
b)

datę

zawarcia

i

wysokość

wynagrodzenia

z

tytułu

umowy

cywilnoprawnej,
c)

uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o
świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% 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,

d)

otrzymanie

oświadczenia

od

osoby

wykonującej

umowę

cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego
tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów
cywilnoprawnych;
2)

kopię umów cywilnoprawnych.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i ust. 4, osoba uprawniona,

zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego

oświadczenia.”.

Klauzula

ta

zastępuje

pouczenie

organu

o

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie
dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za
pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym
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udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w
którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Art. 15zt. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w
drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o
którym mowa w art. 15zq, dla osób, które otrzymały to świadczenie na podstawie
art. 15zu, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Art. 15zu. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie
postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego
przyznania.
2. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na
wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany
w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 130 i 1495).
3. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
4. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo
przekazane z użyciem środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków
bankowych osób uprawnionych do wypłaty świadczenia postojowego oraz
przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków.
Art. 15zv. 1. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w
drodze decyzji.
2. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, o której mowa
w ust. 1, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad
określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.10)) dla
postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust.
5–7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych stosuje się odpowiednio.
Art. 15zw. 1. Świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zq, oraz

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495,
1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2128 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 462.
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koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy.
2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty
przeznaczonej na wypłatę świadczenia postojowego.
3. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek
bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki Funduszu Pracy na wypłatę
świadczenia postojowego oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.
4. W celu zapewnienia finansowania zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,
minister właściwy do spraw pracy dokonuje zmian w planie finansowym
Funduszu Pracy polegających na zwiększeniu na ten cel kosztów Funduszu i
odpowiednim zmniejszeniu stanu środków Funduszu na koniec roku budżetowego.
Art. 15zx. 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest
obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w
wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.
2. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:
1)

przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd
przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub
zamawiającego;

2)

wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, są naliczane od pierwszego dnia

miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.
4. Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym
wypłacono nienależne świadczenie postojowe.
5. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona
prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają
przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i
zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.
6. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona
prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają
potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do
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świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają
zwrotowi łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy
wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 15zy. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku, o
którym mowa w art. 15zs ust. 1.
2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, o
którym mowa w art. 15zs ust. 1, a przychodem wykazanym dla celów
podatkowych.
3. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie
elektronicznej.
Art.

15zz.

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

jest

uprawniony

do

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przyznawania, ustania prawa do świadczenia postojowego i wypłacania tego
świadczenia.
Art. 15zza. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem
prawa lub wypłatą świadczenia postojowego nie stosuje się przepisów o
zamówieniach publicznych.
Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo

przedsiębiorców

dofinansowanie

części

kosztów

wynagrodzeń

pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na
podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą
spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,
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jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i
rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1)

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej
„minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2)

co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3)

co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia
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złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz
średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.
7. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu
przez

przedsiębiorcę

oświadczenia

o

zatrudnianiu

w

danym

miesiącu

pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach
wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za
który dofinansowanie jest wypłacane.
8.

Przedsiębiorca

jest

obowiązany do

utrzymania

w

zatrudnieniu

pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres
dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu
okresowi.
9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8,
przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania starosty.
10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy
przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania
przedsiębiorca oświadcza o:
1)

wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o
której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w ust. 1;

2)

braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w
art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;

3)

niezaleganiu
ubezpieczenia

w regulowaniu
społeczne,

zobowiązań podatkowych, składek
ubezpieczenie

zdrowotne,

na

Fundusz
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4)

posiadaniu

statusu

mikroprzedsiębiorcy,

małego

albo

średniego

przedsiębiorcy;
5)

zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6)

wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i
należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7)

numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w
spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej

właściwego

dla

prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 10, są składane 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 zeznań.
12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te
same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Art. 15zzc. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
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1)

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2)

co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3)

co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach
miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu
działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej
przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu
dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
7. Dofinasowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega
zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
8. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu
pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1)

wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o
której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w ust. 1;

2)

braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w
art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;

3)

niezaleganiu
ubezpieczenia

w regulowaniu
społeczne,

zobowiązań podatkowych, składek
ubezpieczenie

zdrowotne,

na

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
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4)

przeznaczeniu

dofinansowania

na

koszty

prowadzenia

działalności

gospodarczej;
5)

numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w
spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej

właściwego

dla

prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca 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 zeznań.
10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te
same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych.
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 marca 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. We wniosku o
pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego
2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 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
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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 ten przez okres 3 miesięcy od
dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu
zatrudnienia.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 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 zeznań.
9. Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in
blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy, o której
mowa w ust. 1.
10. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.
Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g
ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności
statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na
podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą
spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,
jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i
rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
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3. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się
zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych
przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, organizacji pozarządowej lub
podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres nie dłuższy niż 3
miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
1)

co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

2)

co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3)

co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę
90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
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5. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.
6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w okresach
miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu
pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach
wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za
który dofinansowanie jest wypłacane.
7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników
objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz okres
równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.
8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7,
organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca
dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w
zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
9. Wniosek o dofinansowanie jeżeli te dokumenty są wymagane na
podstawie tej ustawy, organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na
swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy. We wniosku o dofinansowanie organizacja
pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadcza
o:
1)

wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o
której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w ust. 1;
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2)

niezaleganiu

w regulowaniu

ubezpieczenia

społeczne,

zobowiązań podatkowych, składek
ubezpieczenie

zdrowotne,

na

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
3)

zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

4)

wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i
należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

5)

numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w
spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej

właściwego

dla

prowadzonej działalności statutowej.
10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 i 9, są składane 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 zeznań.
11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same
koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Art. 15zzf. W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form
wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do
niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek
strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej
warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć
termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
Art. 15zzg. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze
rozporządzenia,

może

określić

inne

terminy sporządzenia,

rozpatrzenia,

zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a
także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań,
raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej weryfikacji, decyzji, opinii,
wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania

66
reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w:
1)

ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284),

2)

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415), ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U.
z 2019 r. poz. 212), ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 284),
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214), ustawie z
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 103), ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym, ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych
instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z
2018 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1798), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim, ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2279), ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostrożnościowym

nad

systemem

finansowym

i

zarządzaniu

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483), ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli
kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z
2019 r. poz. 2138), ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu

Gwarancyjnym,

systemie

gwarantowania

depozytów

oraz

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 1495, 1655, 1798,
2020 i 2217)
– oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz
prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo,
a także ochronę interesów uczestników tego rynku.
2. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
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rozporządzenia, może określić inne terminy sporządzania, zatwierdzania,
przekazywania, dostarczania danych, informacji lub sprawozdań określonych w
ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia
instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436) i ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284),
oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz
prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo,
a także ochronę interesów uczestników tego rynku.
Art. 15zzh. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i
przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji, o których mowa w:
1)

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,

2)

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3)

art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.11))

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych
obowiązków.
2. W przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone
w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań
finansowych określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, posiedzenia
organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 1.
3. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
nowego terminu wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia sprawozdań

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394,
1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z
2020 r. poz. 179, 183, 284 i 288.
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finansowych, przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę, o której
mowa w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. Komisja rewizyjna przedstawia
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie
absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub
zarządu województwa, o którym mowa w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym w
rozporządzeniu.
Art. 15zzi. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze
rozporządzenia, może określić inne terminy podjęcia określonych czynności, w
szczególności spełnienia świadczenia, załatwienia sprawy, wydania opinii, oraz
wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie,
określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym,

systemie

gwarantowania

depozytów

oraz

przymusowej

restrukturyzacji lub innych przepisach regulujących działalność Bankowego
Funduszu

Gwarancyjnego,

biorąc

pod

uwagę

konieczność

zapewnienia

prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku
finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochronę interesów
uczestników tego rynku.
2. Termin, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji, nie biegnie w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 15zzj. Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie,
nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze
złożeniem przez

podatnika podatku

dochodowego od osób

fizycznych

zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. –
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie
wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, a wszczęte umarza.
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Art. 15zzk. 1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać
administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w
szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na
który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki
nimi wywołane.
2. W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane
wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
Art. 15zzl. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ
administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu
na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz
rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem
terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na
sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego,
które

zostały

odwołane

w

następstwie

okoliczności

związanych

z

obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub
nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono
realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na
realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z
przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą
zwrotowi.
Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację
zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego
konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy. Przepisy art. 43,
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art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 15zzn. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub
art. 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm. 12)) przedłuża się do 14 dni od
dnia zlecenia przelewu.
Art. 15zzo. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii okres na jaki przyznano stypendia sportowe, o których mowa
w art. 32 i 32a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1468, 1495 i 2251), może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do
roku od dnia odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może w szczególnie
uzasadnionym przypadku oraz w związku z odwołaniem zawodów, wskazanych w
zobowiązaniu członka kadry narodowej do realizacji programu przygotowań i
udziału w tych zawodach, przedłużyć okres o którym mowa w ust. 1. Przepisy art.
32 ust. 1a–5 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stosuje się odpowiednio.
3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii w stosunku do sportowców, którzy nie realizują programu przygotowań o
którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z
powodów wynikających z obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, nie stosuje się art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie.
Art. 15zzp. 1. W ramach przyznanych środków na realizację zadań
publicznych ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw kultury fizycznej, Funduszu Rozwoju Kultury

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309,
1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz.
183 i 288.
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Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2277) w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii i w okresie ich trwania, mając na uwadze zachowanie płynności
finansowej beneficjentów, jako wydatki służące realizacji tych zadań można uznać
również:
1)

wydatki w tej części, która jest związana z obsługą tych zadań przez
beneficjentów w wysokości określonej w umowach o dofinansowaniu
realizacji zadań publicznych (koszty pośrednie), bez względu na stopień
wykonania tych zadań z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii;

2)

dodatkowe wydatki wywołane ogłoszeniem i obowiązywaniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem ich związku
z zakresem i celem realizowanego zadania publicznego, o ile ich poniesienie
było niemożliwe do przewidzenia przez beneficjenta lub nie wiązało się z
nieprzestrzeganiem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, o
których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2. W stosunku do przebudowy, remontów i dofinansowania inwestycji

obiektów sportowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1, nie podlegają uwzględnieniu, jeżeli
zostały pokryte z innych źródeł publicznych.
Art. 15zzq. 1. Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym
mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,
1622, 1818 i 2473), przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres
ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu
30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o
przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.
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2. W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na
podstawie ust. 1 wniosek, o którym mowa w art. 88a ust. 1a ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa się nie
wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na
pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu
ważności przedłużonego na podstawie ust. 1.
3. Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano
okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz
podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych
oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.
4. Dodatkowego okresu wykonywania pracy, o którym mowa w ust. 3, nie
wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:
1)

od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed
sądem lub organem oraz terminów do dokonania przez stronę czynności
kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,

2)

zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie
powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i
wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także
popadnięcie w opóźnienie,

3)

zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

4)

do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające
wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek
zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te
podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
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– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa
w ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach
wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w sprawach wyboru lub powołania
organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz
terminów

w

sprawach

wniosków

i

pytań

prawnych

do

Trybunału

Konstytucyjnego.
3. Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do
dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i
w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli
niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze
względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku
obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terminu, o którym mowa w art. 632 § 5
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku gdy termin ten
upływa w okresie, o którym mowa w ust. 1, porozumienie, że stosunek pracy
będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach może zostać zawarte w
terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu. Zawarcie porozumienia w tym
terminie wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w
terminie, o którym mowa w art. 632 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
5. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w
okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których
mowa w ust. 1, są skuteczne.
6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności
czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.
Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1)

postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2)

postępowaniach egzekucyjnych,

3)

postępowaniach karnych,
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4)

postępowaniach karnych skarbowych,

5)

postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6)

postępowaniach administracyjnych,

7)

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8)

kontrolach celno-skarbowych,

9)

postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa
w ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach
wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w sprawach wyboru lub powołania
organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz
terminów

w

sprawach

wniosków

i

pytań

prawnych

do

Trybunału

Konstytucyjnego.
3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3
oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe
warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem
prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające
bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, uczestnik postępowania,
kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie
stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub
podmiotu,

prowadzących

odpowiednio

postępowanie

lub

kontrolę,

w

wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym
żądaniu, jeżeli:
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1)

wymaga

tego

interes

publiczny

lub

ważny

interes

strony

albo

kontrolowanego – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7– 9;
2)

niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego
albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6 i 10.
5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd lub podmiot, prowadzące

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z
żądaniem.
6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani
posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach
określonych w art. 14a ust. 4 i 5.
7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w
postępowaniach i kontrolach, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.
8. Bieg terminu:
1)

na milczące załatwienie sprawy,

2)

w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania
decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub
uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo
wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3)

na

wyrażenie

przez

organ

stanowiska

albo

wydanie

interpretacji

indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w
ust. 1.
9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może z urzędu
wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub
uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.
10. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1)

przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu,
prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania
strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie
stosuje się;
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2)

organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub
kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum
pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach
określonych przepisami prawa.
11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie
może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności,
przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki.
Art. 15zzt. Przepisów art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1 nie stosuje się do
terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Art. 15zzu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów
wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Art. 15zzv. Jeżeli termin wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w art.
14 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, lub dopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej
ustawy, przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, w przypadku niewypłacenia przez

zakład ubezpieczeń

odszkodowania w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo 2 tej ustawy, lub
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 tej ustawy, organ
nadzoru może zastosować wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone
w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217).
Art. 15zzw. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze
rozporządzenia, może określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie
spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady
nadzorczej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), biorąc
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pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.
Art. 15zzx. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz
działające

kolegialnie

organy:

wykonawcze

w

jednostkach

samorządu

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku
metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych
kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia,
zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także
podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków
porozumiewania

się

na

odległość

lub

korespondencyjnie

(zdalny

tryb

obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do
przewodniczenia

danemu

organowi

stanowiącemu

jednostki

samorządu

terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów
wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających
kolegialnie.
Art. 15zzy. 1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii urząd administracji publicznej lub inny
podmiot wykonujący zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania
zadań w całości albo w części, wojewoda może w drodze zarządzenia powierzyć
wykonywanie zadań tego urzędu lub podmiotu, w całości albo w części, w
określonym terminie, innemu urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi
wykonującemu zadania publiczne.
2. Powierzenie wykonywania zadań urzędu administracji publicznej lub
innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się w grupie takich
samych urzędów administracji publicznej lub takich samych podmiotów
wykonujących zadania publiczne.
3. Urząd administracji publicznej lub podmiot wykonujący zadania
publiczne, któremu wojewoda powierzył wykonywanie zadań w trybie ust. 1
wykonuje te zadania na koszt urzędu administracji publicznej lub innego podmiotu
wykonującemu zadania publicznej, od których przejął te zadania do wykonywania.
4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do urzędów naczelnych i
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centralnych organów władzy publicznej.
Art. 15zzz. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i
kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej niezdolnością do
pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i kompetencje, w
okresie tej niezdolności do pracy, przejmuje zastępca, a w gminach, w których
powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.
Art. 15zzza. Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Art. 15zzzb. Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, o którym
mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wypada
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu
30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni.
Art. 15zzzc. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania:
1)

walne

zgromadzenia

sportowego

mogą

członków

odbywać

się

albo
za

delegatów
pomocą

polskiego

środków

związku

komunikacji

elektronicznej;
2)

w przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub
członka organu kontroli wewnętrznej, powodującego zmniejszenie liczby
członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej poniżej
minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego,
odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego
związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do stanu
minimum określonego w statucie związku.
Art. 15zzzd. 1. W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa

Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i
gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu
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ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem
mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na
zapewnienie płynności finansowej.
2. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.
3. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy z
dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122).
4. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do
spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.
5. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy, o
którym mowa w ust. 1.
Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za
okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w
całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty
przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z
zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.
2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z
zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od
dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
3.

Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do
nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami może odstąpić od dochodzenia należności, o
których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa
pogorszeniu

w

związku

z

ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, przepisu art. 12a ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
Art. 15zzzf. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w
drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o
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charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego
lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą
wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
Art. 15zzzg. 1. Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym,
wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy, należności te mogą być umarzane,
terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może
zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd
powiatu albo zarząd województwa.
2. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, burmistrz,
prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o
odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek
podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Art. 15zzzh. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art.
15zzb–15zze oraz art. 31zo stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu
Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.
Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
2. Ulgi, o których mowa w art. 15zzze–15zzzg, w przypadku udzielenia ich
podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa
w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
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3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2, może być udzielana:
1)

przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z późn. zm.);

2)

nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;

3)

o ile jej wartość nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z
Sekcją 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 1863
final), kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2, może być łączona z pomocą de

minimis, udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 1).
Art. 15zzzi. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy
administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)

transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami
posiedzenia danego organu,

2)

wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego
posiedzenia;

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kolegialny organ administracji
publicznej może podejmować rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym.”;
15) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a
Administracyjne kary pieniężne
Art. 15zzzj. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 8b
stosuje ceny lub marże wyższe niż ustalone zgodnie z obwieszczeniem, o którym

