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U S T A W A
z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21)

Art. 1. Cel ustawy

Ustawa w  art.   2–12 określa   zasady,  warunki   oraz  tryb  oferowania przedsiębiorcom,  na
zasadach   rynkowych,   wsparcia   niezbędnego   dla   utrzymania   i  kontynuacji   prowadzonej
działalności  gospodarczej,  zagrożonej  na  skutek ekonomicznych  następstw  dla  przedsiębiorcy,
wynikających  z  wprowadzonych  na podstawie  odrębnych  przepisów  zakazów  oraz  ograniczeń
w  celu  zapobiegania, przeciwdziałania   i   zwalczania   zakażenia   wirusem   SARS-CoV-2
oraz  rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Art. 2. Do kogo stosuje się ustawę, wyłączenia dotyczące upadłości i restrukturyzacji

1. Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424),
prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Ustawy  nie  stosuje  się  do  przedsiębiorców,  których  trudna  sytuacja  finansowa  nie  jest
następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1.

3. Ustawy  nie  stosuje  się  do  przedsiębiorców,  wobec  których  ogłoszono upadłość,  oraz
przedsiębiorców,   wobec   których   otwarte   zostało   postępowanie  restrukturyzacyjne.   W
przypadku  przedsiębiorców,  względem  których  złożono wnioski w postępowaniach, o których
mowa  w  zdaniu  pierwszym,  do  czasu  ich  prawomocnego  rozpatrzenia  procedura  udzielenia
wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu. 
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Art. 3. Definicje

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

1) wsparciu – należy przez to rozumieć wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na   warunkach
rynkowych   instrumentów   finansowego   wsparcia   zwrotnego   udzielanego  przez Instytucję na
rzecz  przedsiębiorców,  w  tym  w  szczególności  pożyczki,  gwarancje,  poręczenia  oraz  inne
instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie  działalności  gospodarczej,  z  wyłączeniem
instrumentów  zastrzeżonych   dla   podmiotów   wykonujących   działalność   bankową   oraz
ubezpieczeniową;  szczegółowy wykaz  instrumentów finansowych  oferowanych przez  Instytucję
jest publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

2)  trudnej  sytuacji  finansowej  –  należy  przez  to  rozumieć  sytuację,  w  której  nastąpił  spadek
obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19;

3) spadku obrotów gospodarczych –należy przez to rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług
w rozumieniu art.15g  ust.9  ustawy   z dnia  2marca  2020r.   O szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,  przeciw-działaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568 i695

4) Instytucji – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (ARP S.A.)
oraz spółkę zależną ARP S.A., w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.2)), której ARP S.A. powierzyła
wykonywanie zadań, o których mowa w niniejszej ustawie; w takim przypadku przepisy dotyczące
wykonywania tych zadań przez Instytucję stosuje się odpowiednio do tej spółki

5) beneficjencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał wsparcie na podstawie
ustawy;

6)    stanie  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanie  epidemii  –  należy  przez  to  rozumieć  stan
zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i
1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) oraz inne stany nadzwyczajne, o ile konieczność ich
wprowadzenia  związana  będzie  z  zapobieganiem oraz  zwalczaniem zakażenia  wirusem SARS-
CoV-2  i  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

4. Celem  oferowanego  przez  Instytucję  wsparcia  jest  przeciwdziałanie skutkom  gospodarczym
COVID-19  poprzez  zapewnienie  beneficjentowi  płynności finansowej przez okres trwania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz  przez  okres  12  miesięcy następujący po
odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Art. 5. Wsparcie, zasada ogólna

1.  Przedsiębiorcy,  którzy  w  związku  z  ogłoszeniem  stanu  zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie.

2. Wielkość  oraz  rodzaj  wsparcia  są  uzależnione  od  faktycznych  skutków finansowych,  jakie
przedsiębiorca   poniósł   na   skutek   ogłoszenia   stanu   zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu
epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

2



Art. 6. Rodzaje wsparcia

1. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji  lub  poręczenia
oraz  leasingu  lub  innych  instrumentów  związanych  z finansowaniem prowadzonej działalności
gospodarczej, na warunkach rynkowych.

2.  Wsparcie   może   być   również   udzielone   w   formie   innych   zwrotnych  finansowych
instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.

3. Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki
lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy udzielenie wsparcia polega na zawarciu  umowy
leasingu  lub  innej  umowy,  która  wymaga  przekazania  finansowania w całości, lub gdy jest to
uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.

Art. 7. Umowa z Instytucją 

1. Instytucja określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być przeznaczone wsparcie.

2. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec
podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4  ustawy  z  dnia  15  września
2000  r. – Kodeks  spółek  handlowych,  wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób
bliskich beneficjentów.

Art. 8. Postępowanie o udzielenie wsparcia

1.  Postępowanie  związane  z  udzieleniem  wsparcia,    w    tym    w    szczególności  złożenie
wniosku,   wezwanie   do   uzupełnienia   braków  formalnych  wniosku,   uzupełnienie   braków
formalnych   wniosku,   odrzucenie   wniosku   oraz   inne  czynności   w   toku   postępowania
związanego  z   udzieleniem  wsparcia,   z   wyjątkiem zawarcia   umowy  wsparcia,  może być
prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za
pomocą innych środków łączności, mając na względzie interes strony oraz konieczność sprawnego
prowadzenia postępowania.

2.  Określone w art. 11 terminy rozpatrzenia przez Instytucję wniosku o udzielenie wsparcia  oraz
zawarcia   umowy  wsparcia   mają   charakter   instrukcyjny  (czyli  nie  musi  być  dotrzymany  –
wyjaśnienie autora). Terminy  te mogą być przedłużone przez Instytucję w przypadku, gdy liczba
składanych wniosków oraz rozpatrywanych spraw to uzasadnia.
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Art. 9. Możliwość wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy usługach
lub towarach nabywanych przez Instytucję

Przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a  także  przez  okres
kolejnych  trzech  miesięcy  od  dnia  odwołania  tego  stanu,  do zamówień, których  przedmiotem
są  towary  lub  usługi  nabywane  przez  Instytucję, niezbędne do zapewnienia realizacji procesu
udzielania wsparcia, o którym mowa w niniejszej ustawie można nie stosować przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r.
poz. 288).

Art. 10. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia

1. W  celu  uzyskania  wsparcia,   przedsiębiorca  składa  do  Instytucji  wniosek o udzielenie
wsparcia.

2.  Wraz z  wnioskiem o udzielenie  wsparcia  przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające
trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz  dane  dotyczące sytuacji
finansowej.  Oświadczenie  składane  jest  pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

3.   Do   wniosku   o   udzielenie   wsparcia   przedsiębiorca  dołącza  informację zawierającą opis
planowanych przez przedsiębiorcę działań w  celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. 

4. We  wniosku  o  udzielenie  wsparcia  przedsiębiorca  wyraża  zgodę  na pozyskiwanie  przez
Instytucję  danych  dotyczących jego   sytuacji   finansowej,   gromadzonych przez upoważnione do
tego organy oraz instytucje, o których mowa w ust. 5.

5.  W celu  weryfikacji  danych oraz  informacji  udzielonych przez  przedsiębiorcę,  Instytucja  jest
uprawniona  do  pozyskiwania  danych  dotyczących  sytuacji   finansowej   przedsiębiorcy
ubiegającego  się  o  wsparcie,  w  szczególności  pochodzących  z Krajowego  Rejestru  Sądowego,
organów  administracji  skarbowej  oraz  innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i
przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

6. Podmioty,  o  których  mowa  w  ust.  5,  są  obowiązane  do  niezwłocznego udostępnienia
Instytucji danych dotyczących wskazanego przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie.

7. ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór
wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o
konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy
i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania, a także pouczeniem o odpowiedzialności karnej
za  składanie  fałszywych  oświadczeń,   kierując   się   w   szczególności   potrzebą   rzetelnego
udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia

Art. 11. Rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy

1.  Wniosek  przedsiębiorcy  o  udzielenie  wsparcia  rozpatrywany  jest  niezwłocznie,  nie  później
niż  w  terminie  14  dni  (termin instrukcyjny – wyjaśnienie autora) od  dnia  jego  złożenia  wraz  z
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wymaganymi  załącznikami.   W przypadku  braków  formalnych  wniosku  Instytucja  wzywa
przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

2.  Wsparcie   udzielane   jest   po  dokonaniu   weryfikacji   zasadności   wniosku  o  udzielenie
wsparcia,  na  podstawie  umowy  wsparcia  zawieranej  przez  Instytucję  z beneficjentem.

3. Jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego miesiąca po jego ustaniu,  wsparcie  finansowe
może  być  udzielane  przez  Instytucję,  na  podstawie umowy zawieranej z beneficjentem w formie
dokumentowej.

4. W  przypadku  niespełnienia  przez  przedsiębiorcę  warunków  udzielenia wsparcia,  o  których
mowa  w  ustawie,  Instytucja  odrzuca  wniosek  i  niezwłocznie informuje  o  tym  przedsiębiorcę.
Wniosek  odrzucony  przez  Instytucję  nie  podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na
tych samych przesłankach.

5. W   przypadku   pozytywnego   rozpatrzenia  wniosku  Instytucja  przystępuje niezwłocznie do
zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem.

6. Umowa  wsparcia  zawierana  jest  w  terminie  do 5  dni  od  dnia  uzgodnienia  warunków
umowy z beneficjentem (to również termin instrukcyjny – wyjaśnienie autora)

7.  Umowa  wsparcia  zawierana  jest  z  zastrzeżeniem  warunku  zawieszającego  w  postaci
ustanowienia   i   przekazania   Instytucji   przez   beneficjenta   wymaganych   zabezpieczeń.

8. Umowa wsparcia określa w szczególności:1) strony umowy;2) przedmiot i cel umowy, w tym
formę  oraz  wartość  udzielonego  wsparcia;3)  zasady  oraz  terminy  przekazywania  udzielonego
wsparcia;4)  zasady  i  terminy  zwrotu  wsparcia;5)  uprawnienia  Instytucji  w  zakresie  kontroli
należytego wykonywania umowy oraz obowiązki  beneficjenta  w  zakresie  informowania  oraz
raportowania   na   temat  sposobu  wykorzystania  wsparcia  oraz  bieżącej  sytuacji  finansowej
beneficjenta;7  6)  formy  zabezpieczenia  umowy;7)  zasady  raportowania  z  wykorzystania
wsparcia;8)  zasady  odpowiedzialności  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
umowy;9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

9. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy wsparcia
udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej.

Art. 12 Działalność Instytucji

1. Instytucja wykonuje zadania, o których mowa w niniejszej ustawie, w tym  oferuje wsparcie
przedsiębiorcom, ze środków pochodzących z budżetu państwa lub  środków  pomocowych  Unii
Europejskiej,  przekazanych  z  przeznaczeniem  na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19.

2.  Instytucja   prowadzi   wyodrębnioną   ewidencję   dla   zadań   finansowanych  ze   środków
publicznych  oraz  dla  zadań  realizowanych  w  ramach  wykonywanej, pozostałej  działalności
gospodarczej,  w  tym  jest  obowiązana  do  prawidłowego przypisywania  przychodów  i  kosztów
na  podstawie  metod  mających  obiektywne uzasadnienie.
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3. Zasady  prowadzenia  wyodrębnionej  ewidencji  oraz  metody  przypisywania przychodów  i
kosztów  zgodnie  z  podziałem  środków,  o  którym  mowa  w  ust.   2 Instytucja określa w
dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z  2019  r.  poz.  351,  1495,  1571,  1655  i  1680  oraz  2020 r. poz. 568).

4.W przypadku,  gdy  Instytucja  wykonuje  zadania,  o  których  mowa w ustawie,  poprzez  swoją
spółkę  zależną,  wówczas  środki  na  udzielanie  wsparcia  przekazywane  są  tej  spółce  poprzez
podwyższenie jej  kapitału zakładowego, w zamian za obejmowane przez ARP S.A. udziały lub
akcje.

5.Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych czynności, o których mowa wu st.4.

6.W przypadku niewykorzystania wszystkich środków, o których mowa w ust.1, na cel wskazany
wart.1, z uwagi na brak nowych, pozytywnie rozpatrzonych wniosków w terminie kolejnych  90dni,
Instytucja  jest  obowiązana przeznaczyć  pozostałe   środki   na   wsparcie   przedsiębiorców,  w
ramach  prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej, z wyłączeniem przedsiębiorców, o
których mowa wart.2ust.3

 7. Instytucja  sporządza  i  przekazuje  ministrowi  właściwemu  do  spraw 8 gospodarki,  do  30
dnia miesiąca następującego po danym kwartale kalendarzowym, kwartalne informacje na temat:

1) przedsiębiorców,   którym   udzielono   w   danym   kwartale   wsparcia,   wraz   z   informacją o
wysokości udzielonego wsparcia;

2)  przedsiębiorców,  którym  odmówiono  w  danym  kwartale  udzielenia  wsparcia  z  przyczyn
formalnych lub merytorycznych i odrzucono wniosek;

3)  realizacji w danym kwartale umów wsparcia przez beneficjentów.

Art.14. Doręczenia - Kodeksu postępowania administracyjnego

W ustawie   z dnia   14 czerwca   1960r. –Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz.U.   z
2020r.  poz.256)po  art.  392  dodaje  się  art.  393wbrzmieniu:„Art.393.§1.   W  przypadku   pism
wydanych  przez  organ  administracji  publicznej  w formie  dokumentu  elektronicznego  przy
wykorzystaniu  systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,  podpisem  zaufanym  albo  podpisem  osobistym,  zaawansowaną  pieczęcią
elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu
wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub
inny  uczestnik  postępowania  nie  złożyła  podania  w  formie  dokumentu  elektronicznego  przez
elektroniczną  skrzynkę  podawczą  organu  administracji  publicznej,  nie  wystąpiła  do  organu
administracji  publicznej  o  takie  doręczenie  lub  nie  wyraziła  zgody  na  doręczanie  pism w taki
sposób
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Art.19. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W ustawie  zdnia  26  lipca  1991r.  O podatku  dochodowym od osób  fizycznych  (Dz.U.  z2019r.
poz.1387, z późn. zm. 3)) po art.52u dodaje się art.52v w brzmieniu:

Art. 52v.

1.  Kwotę na rzecz organizacji  pożytku publicznego, o której mowa wart.45c  (1% na rzecz
organizacji  pożytku  publicznego  –  przypomnienie  autora)  naczelnik  urzędu  skarbowego
przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:

1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1czerwca  2020r.  albo  w korekcie tego zeznania
złożonej do dnia 30czerwca 2020r.;

2) oświadczeniu, o którym mowa wart.45c ust.3a, złożonym do dnia 1czerwca 2020r.

Art. 20. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

W  ustawie  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 865, z późn. zm.4)) po art. 38m dodaje się art. 38 n w brzmieniu:

„Art. 38n. 

1. Warunek określony w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 uważa się  za  spełniony

[Art.  1a.  [Podatkowe grupy kapitałowe] ust. 2 pkt 1 lit d, pkt 4:

2.  Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

pkt  1)  podatkową  grupę  kapitałową  mogą  tworzyć  wyłącznie  spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli:

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu
państwa;

pkt 4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych
zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2%. - przypomnienie autora]

jeżeli   podatnik  poniósł   w   2020   r.   negatywne   konsekwencje  ekonomiczne  z  powodu
COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

2. Przepis ust. 1. stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia
2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r.
a przed dniem 1 stycznia 2021 r.”. 
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Art. 29. Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.  z  2019  r.  poz.  505,
1543,  1655,  1798  i  2217  oraz  z  2020  r.  poz. 288  i  568)  wprowadza się następujące zmiany:

.1) w art. 222 po § 4 dodaje się § 4.1 w brzmieniu:

§   4.1.  Rada  nadzorcza  może  podejmować  uchwały  w  trybie  pisemnym  lub  przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach,
dla  których  umowa  spółki  przewiduje  głosowanie  tajne,  o  ile  żaden  z  członków  rady
nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

2) w art. 388 po §3 dodaje się §3.1 w brzmieniu:

§ 3.1. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego  porozumiewania  się  na odległość  także  w sprawach,  dla  których
statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi
sprzeciwu.

3) w art.437:

a) §1 otrzymuje brzmienie:

§1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez
spółkę  co  najmniej  w  dwóch  egzemplarzach  na  każdego  subskrybenta;  jeden  egzemplarz
przeznaczony  jest  dla  subskrybenta,  drugi   dla   spółki.   Zapis   na   akcje  w  postaci
elektronicznej   wymaga   wypełnienia   formularza   udostępnionego  w  systemie
teleinformatycznym  i opatrzenia  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym albo  podpisem  osobistym.  Zapis  subskrypcji  powinien  być  złożony  spółce  albo
osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście
poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3.”

b) po § 2 dodaje się §2.1w brzmieniu: 

§2.1.W przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci  elektronicznej  przepisu §2 pkt 4nie
stosuje się.

c) w §3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący
zapis.

d) §5 otrzymuje brzmienie

Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich  danych,  o których
mowa w § 2, a w przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej nieważne jest
oświadczenie subskrybenta,  które  nie  zawiera  wszystkich  danych,  o których  mowa  w §2
pkt 1–3  i 5,  oraz  nieopatrzone  podpisem, o którym mowa w § 1 zdaniu  drugim.  Dodatkowe
postanowienia  nieprzewidziane  w formularzu nie wywołują skutków prawnych.”.
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Art. 50. Zmiany w Prawie pocztowym

W ustawie  z dnia  23 listopada  2012r. –Prawo  pocztowe  (Dz.U.  z2018r.  poz.2188  oraz  z2019r.
poz.1051, 1495 i2005) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.Przepisy ust. 2, (poste restante – przypomnienie autora) 4 a (poniżej – przypomnienie autora) i 4
b (poniżej – przypomnienie autora) nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu,
zasad i trybu doręczeń.”,

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyrazy z zastrzeżeniem ust. 4a. 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4 a i 4 b w brzmieniu:

4a.  W  stanach  nadzwyczajnych  lub  w  przypadku  wystąpienia  stanu  epidemii  lub  stanu
zagrożenia  epidemicznego,  przesyłka  listowa  będąca  przesyłką  rejestrowaną  może  być
doręczona w sposób,  o  którym mowa w ust.  2  pkt  1  lit.  A  (czyli  do  skrzynki  pocztowej  –
przypomnienie autora) bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust.4  (kiedyś
trzeba było  złożyć  w tej  sprawie  wniosek –  przypomnienie  autora)  Nie  dotyczy  to  przesyłek
wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;

2) prokuraturę i inne organy ścigania;

3) komornika sądowego

4b.W stanach  nadzwyczajnych  lub  w przypadku wystąpienia  stanu epidemii  lub stanu
zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku
uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej wynikającego z art.3 pkt 19 lit.e.”

2) po art.51 dodaje się art.51a w brzmieniu: Art.51a.1. Prezes UKE na wniosek operatora
wyznaczonego,  w  drodze  decyzji,  ustanawia  dla  operatora  wyznaczonego  odstępstwo  od
obowiązku świadczenia  usług powszechnych,  w razie  szerzenia  się  zakażenia  lub choroby
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.
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Art. 73. W ustawie   z dnia   2 marca   2020 r.   o szczególnych  rozwiązaniach
związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,
innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 10) Polecenia, również wobec przedsiębiorców

Art.11.

1.  Wojewoda  może  wydawać  polecenia  obowiązujące  wszystkie  organy  administracji  rządowej
działające  w  województwie,  państwowe  osoby  prawne,  organy  samorządu  terytorialnego,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

2.Minister  właściwy do spraw zdrowia  może,  z  własnej  inicjatywy lub  na  wniosek  wojewody,
wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust.1, w szczególności osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

3.Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące podmioty,
o których mowa  w ust.1  i 2. Wydając polecenie wobec przedsiębiorcy Prezes Rady Ministrów
może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy.

4. Polecenia, o których mowa w ust.1–3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
w  drodze  decyzji  administracyjnej   i  podlegają  natychmiastowemu  wykonaniu  z  chwilą  ich
doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

5.Zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ust.3 wykonuje Szef  Kancelarii  Prezesa Rady
Ministrów z jego upoważnienia.

6.Wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi w stosunku do przedsiębiorców następuje
na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, przez wskazanego w decyzji:1)Szefa Kancelarii
Prezesa  Rady  Ministrów,  ministra  albo  wojewodę  –w  przypadku  decyzji  wydawanych  przez
Prezesa Rady Ministrów lub 2)ministra albo wojewodę –w przypadku decyzji wydawanych przez
ministra właściwego do spraw zdrowia–i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części
budżetowej,  której  dysponentem  jest,  odpowiednio,  Szef  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów,
minister  albo  wojewoda;  finansowanie  może  odbywać  się  także  ze  środków  Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa wart.65 ustawy z dnia 31marca 2020r. 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 (Dz.U.  poz.568 i695), na zasadach określonych w ustawie.

7.  Prace  związane  z  prowadzeniem  przygotowań  do  realizacji  zadań  objętych  poleceniami,  o
których  mowa  w ust.  6,  mające  charakter  planistyczny,  są  finansowane  ze  środków  własnych
przedsiębiorcy.

8.W przypadku  niezawarcia  umowy,  o której mowa w ust.  6, zadania objęte poleceniami są
wykonywane na podstawie decyzji, o której mowa w ust.4. W takim przypadku decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.

10



 
9.Polecenia,  o których  mowa  w ust.1–3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy
załatwianej w drodze  decyzji  administracyjnej,  a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-
rozpoznawczych,  dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

10.Polecenia, o których mowa w ust.1–3, mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie
adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt5
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2020r. poz.344) lub
za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być
utrwalone w formie protokołu.

11.Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w  ust.1, i wystąpić z
wnioskiem  do  Prezesa  Rady  Ministrów  o  rozstrzygnięcie  sporu,  przedstawiając  jednocześnie
stanowisko w sprawie.

12.Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust.1, są realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego  jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

13) Uprawnienia właściciela infrastruktury krytycznej (energia, woda itp.)

po art.11d dodaje się art.11e–11g w brzmieniu:

„Art.11e.1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług
telekomunikacyjnych,  dostarczania  energii  elektrycznej,  wody,  ciepła,  ropy  naftowej,  paliw lub
gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub
urządzenia  są  zlokalizowane  na  terenie  nieruchomości  należących  do  osób  trzecich  lub
znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie  obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo
komendanta  Policji  o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na
teren nieruchomości,  w tym do budynku, również zużyciem środków przełamujących istniejące
zabezpieczenia, w  celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w
tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.

Art.11f.1.  Pozyskiwanie danych o osobach chorych na COVID-19 i osobach na kwarantannie

W związku   z  przeciwdziałaniem  COVID-19,  podczas  stanu  zagrożenia  epidemicznego,  stanu
epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  16lipca
2004r. –Prawo telekomunikacyjne  (Dz.U.  z2019r.  poz.2460  oraz  z2020r.  poz.374  i695) jest
obowiązany  do  udostępniania  ministrowi  właściwemu  do  spraw  informatyzacji  danych  o
lokalizacji,  obejmujących  okres  ostatnich  14dni,  telekomunikacyjnego  urządzenia  użytkownika
końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w
sposób i  wformie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

15) ustawa o transporcie drogowym

art. 12 a

1.  W  przypadku  ogłoszenia  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii,  od  dnia
ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
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1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

2) art. 39a ust.1 pkt 6, art.39d ust.2, art.39 f, art.39j, art.39k i art.39l ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
6września 2001r. O transporcie drogowym (Dz.U. z2019r. Poz.2140); (dotychczasowa treść: art.
39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
2140);

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
710,  730,  1214,  1979  i  2020  oraz  z  2020  r.  poz.  284,  400  i  462)  w  zakresie  wykonywania
okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie
podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie
nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3.  W  przypadku  braku  dostępności  do  lekarza  uprawnionego  do  przeprowadzenia  badania
wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie
lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony
stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i
wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730,
1590 i  1905).  Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt  osobowych
pracownika.";

16) szkolenie BHP

po art.12a dodaje się (między innymi – przypomnienie autora) art.12e w brzmieniu

1.   W  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  dopuszcza  się
przeprowadzanie szkoleń  wstępnych  w dziedzinie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  i służby
w całości  za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu
stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku,  na którym występuje narażenie na działanie
czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa wpkt1 i 2;

4)  ucznia  odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz  studenta  odbywającego  praktykę
studencką.
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2.  W przypadku   gdy   termin   przeprowadzenia   szkolenia   okresowego   w  dziedzinie
bezpieczeństwa  i  higieny pracy lub bezpieczeństwa i  higieny służby przypada w:1)okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub2)w okresie 30dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan
epidemii, albo stanu epidemii–termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu
epidemii.

20) świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Art. 15g. 

1. Przedsiębiorca w  rozumieniu  art. 4 ust. 1  lub  2  ustawy  z dnia  6 marca  2018r. –Prawo
przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu  art. 3 ust.2  ustawy  z dnia  24
kwietnia  2003r.  O działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U.  z2019r.  poz.688,
1570  i2020  oraz  z2020r.  poz.284),  podmiot, o którym  mowa  w art.3 ust.3   ustawy   z dnia
24kwietnia   2003r.   O  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie oraz państwowa
osoba prawna w rozumieniu  ustawy   z dnia  27sierpnia  2009r.  O finansach  pub-licznych, u
których 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.Podmiotom,  o  którym mowa  w  ust.1,  przysługują  środki  z  Funduszu  Gwarantowanych
Świadczeń  Pracowniczych  na  opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników
należnych od pracodawcy na pod-stawie  ustawy  z dnia  13października 1998r.  O systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U.  z 2020r.  poz.266, 321 i568) od przyznanych świadczeń, o
których  mowa w ust.1.3.Podmioty,   o  których  mowa w ust.1,  muszą  spełniać  kryteria,  o
których mowa wart.3ust.1pkt2  i3 ustawy  z dnia  11października  2013r.  O szczególnych
rozwiązaniach   związanych   z  ochroną   miejsc   pracy  (Dz.U.   z  2019r.   poz.669),   z
zastrzeżeniem,  że  nie  zalegają  w  regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na
ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie  zdrowotne,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału
2019r.”

3. Podmioty,  o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3  ust.
1Pkt 2  i 3 ustawy  z dnia  11października  2013r.  O szczególnych  rozwiązaniach  związanych
z ochroną  miejsc   pracy (Dz.U.   z  2019r.   poz.669),   z  zastrzeżeniem,  że  nie  zalegają  w
regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie
zdrowotne,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.

(dotychczasowa treść ust. 1-3 art. 15g – dokonano mało istotnych zmian – przypomnienie autora)

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
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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 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. Podmioty,  o których  mowa  w ust.1,  mogą  obniżyć  wymiar  czasu  pracy  pracownika
maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może
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być  niższe  niż  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę  ustalane  na  podstawie  przepisów  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

(dotychczasowa treść: 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 – zmiany zupełnie nieistotne)

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 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,  lub2)  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. 263), 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
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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 dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy.

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 miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa
w ust.1.”

(poprzednia treść: 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.Podmioty, o których mowa w ust.1, mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu
do tych samych pracowników w zakresie  takich samych tytułów wypłat  na rzecz ochrony
miejsc pracy 

(poprzednia treść:  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 – zmiana mało istotna)
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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.

21) Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

art. 15 j otrzymuje brzmienie:

(poprzednie brzmienie: 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,
284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać
przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.)

Art.15j.1. 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa wart.71ust.1  ustawy  z dnia
21sierpnia  1997r.  O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z2020r.  poz.65,  284  i471)  za rok
2020wnosi się w terminie do dnia 30czerwca 2020r.

2.Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania  przestrzennego
oraz  mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia
opłaty,  o której mowa w ust.1, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii  w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi
wywołane, a  także biorąc pod uwagę,  aby termin ten nie przekroczył  roku 2020.Dziennik
Ustaw–38–Poz. 695

3.W przypadku,   gdy   termin   wniesienia  opłaty,  o  której  mowa w ust.1,   ustalony   na
podstawie   art.71ust.4  zdanie  trzecie   ustawy  z  dnia  21sierpnia   1997r.   O gospodarce
nieruchomościami,  na wniosek złożony przed dniem 1kwietnia 2020r. upływa przed dniem
30czerwca 2020r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30czerwca 2020r.

4.W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust.1,  ustalony  na  podstawie
art.71ust.4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami
upływa przed terminem określonym zgodnie z ust.2, opłatę wnosi się w terminie określonym
zgodnie z ust.2.

5.W przypadku,  o którym  mowa  w ust.3  i4,  a także  w przypadku,  gdy  termin  ustalony
na  podstawie art.71ust.4  zdanie  trzecie  ustawy  z dnia  21sierpnia  1997r.  O gospodarce
nieruchomościami  upływa  w dniu, w którym upływa termin, o którym mowa w ust.1, lub
termin  określony  na  podstawie  ust.2,   przepis   art.71ust.4  zdanie  trzecie  ustawy  z  dnia
21sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami stosuje się.”
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27. Zamówienia publiczne

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 lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa
wart.11ust.1–3;”

(wcześniejsza treść: 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 –
rozszerzono katalog podmiotów mogących wydawań decyzje i polecenia w trybie art. 11 ustawy.)

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

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;”

(poprzednia  treść:  okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt  1-4,  w  zakresie  w  jakim  dotyczą  one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – rozszerzono pojęcie okoliczności)

6) okoliczności, o których mowa wpkt1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy

ust.  1  a.  W przypadku   wykonawców   mających   siedzibę   lub   wykonujących   działalność
związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  wmiejsce dokumentów,
o których  mowa w ust.1pkt1–5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje wtych
krajach lub oświadczenia tych wykonawców.”

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
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swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w
ust.  1,  na  należyte  jej  wykonanie.  Jeżeli  strona  umowy  otrzymała  kolejne  oświadczenia  lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

ust.  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 lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy (poprzednia treść: 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  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem
COVID-19, 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.

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.

9.  Przepisy  ust.  7  i  8  stosuje  się  do  umowy  zawartej  między  podwykonawcą  a  dalszym
podwykonawcą.

10.W okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  oraz
związanych  z  nimi  ograniczeń  w  przemieszczaniu  się,  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego  zawierane  są  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej,  albo  za  zgodą
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zamawiającego  w  postaci   elektronicznej   opatrzonej   kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

11.Przepisy  ust.1–9stosuje  się  odpowiednio  do  umów  w  sprawie  zamówień  publicznych
wyłączonych ze stosowania ustawy zdnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych.

31) Nowe przepisy dotyczące cudzoziemców (po art. 15z dodano 15z.1 – 15z.4)

„Art.15z1.1. W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono
stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)na podstawie wizy Schengen,

2)na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3)na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4)w ramach ruchu bezwizowego,

5)na  podstawie  wizy  długoterminowej  wydanej  przez  inne  państwo  członkowskie  Unii
Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,6)na podstawie
dokumentu  pobytowego  wydanego  przez  inne  państwo  członkowskie  Unii  Europejskiej
niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej
uprawnia  ona  do  pobytu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej–jego  pobyt  na  tym
terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu
wynikającego  z  tych  wiz,  dokumentów  lub  ruchu  bezwizowego,  do  upływu  30.  dnia
następującego  po dniu  odwołania  stanu zagrożenia  epidemicznego albo stanu epidemii,  w
zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.2.Cudzoziemcy, o których mowa w ust.1,
są  uprawnieni  do  wykonywania  pracy  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  w  okresie
pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust.1, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na
pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową.3.Cudzoziemcy, o których mowa w ust.1, są
uprawnieni  do  wykonywania  pracy  na  terytorium  Rzeczypospolitej   Polskiej   w  okresie
pobytu  uznawanego  za  legalny,  o którym  mowa  w ust.1,  jeżeli  posiadają  oświadczenie o
powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art.88z  ust.2
ustawy  z dnia 20kwietnia   2004r.   O promocji   zatrudnienia   i instytucjach   rynku   pracy,
w tym  oświadczenie,  które  zgodnie z art.15zzq ust.3umożliwia wykonywanie pracy w okresie
lub okresach nieobjętych oświadczeniem.

Art.15z2.

1.  Ważność  kart  pobytu,  których  okres  ważności,  o  którym  mowa   w  art.244ust.1pkt16
ustawy  z  dnia  12grudnia   2013r.   O  cudzoziemcach,  upłynął  w  czasie  stanu  zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów,
który obowiązywał jako ostatni.

2.W przypadku,o którym mowa w ust.1, nie wydaje się inie wymienia kart pobytu. 
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Art.15z3.

1. Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności, o
którym mowa wart.55a ust.2 i3 ustawy z dnia 13czerwca 2003r. O udzielaniu cudzoziemcom
ochrony  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej   (Dz.U.   z2019r.   poz.1666   i2020   oraz
z2020r.  poz.322),  upłynął  w  czasie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,
przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2.W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.1,  nie  wydaje  się  tymczasowych  zaświadczeń
tożsamości cudzoziemca.

Art.15z4.Jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz
zwalczanie  cho-rób  zakaźnych  u  ludzi  repatriant  nie  ma możliwości  opuszczenia  ośrodka
adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym  w decyzji  Pełnomocnika  Rządu  do
Spraw Repatriacji,  o  której  mowa wart.3c   ust.3   ustawy  z  dnia  9listopada   2000r.   O
repatriacji  (Dz.U.  z2019r.  poz.1472), Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji może, na
uzasadniony wniosek repatrianta,  wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o
kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90dni.”

33) działalność związana z wystawami i kongresami

Art. 15zp. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym
z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni  na  imprezy  targowe,  szkolenia,  konferencje
lub   egzaminy,   a  także  prowadzący  działalność  kulturalną,  rozrywkową,  rekreacyjną  i
sportową  lub  organizujący  wystawy  tematyczne  lub  imprezy  plenerowe   w  przypadku
rozwiązania  umowy  z klientem,  w tym  na  świadczenie  usług  dodatkowych  związanych z
udostępnieniem  powierzchni  lub  pomieszczeń,  które  to  rozwiązanie  umowy  pozostaje  w
bezpośrednim związku z negatywnymi  skutkami COVID-19,   jest   zobowiązany  zwrócić
wpłacone  mu  przez  klienta  środki  w terminie 180dni od dnia skutecznego rozwiązania
umowy.

(poprzednia  treść:  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.
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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.

34) Świadczenie postojowe

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 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 oświadczenie  postojowe był  o  co najmniej  15% niższy  od przychodu uzyskanego
wmiesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

(poprzednie  brzmienie:  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
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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 31stycznia 2020r.

poprzednie brzmienie: 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:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020r.;

(poprzednie brzmienie: 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).

35) świadczenie postojowe c.d.

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. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust.2 i 4.

(poprzednie brzmienie: 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
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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, októrej mowa wart.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 2020r. nie więcej niż trzykrotnie

(poprzednia treść: 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.

36) świadczenie postojowe cd

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.

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
albo  paszportu –w przypadku osób, o których mowa wart.15zq ust.1pkt2,”

(poprzednie brzmienie: 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,
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c) adres do korespondencji;

4) 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 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 oświadczeń.

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 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.
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37) świadczenie postojowe c.d.

art. 15 zua (artykuł dodany)

1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby
uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, októrym mowa wart.15zu ust.1.

2.Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w
miesiącu  na-stępującym  po  miesiącu  wypłaty  świadczenia  postojowego,  o  którym  mowa
wart.15zu ust.1.3.Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie
w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa wart.15zs, nie
uległa poprawie

38) Pomoc starosty – dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników

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, 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",
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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 mikroprzedsiębiorcom,
małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  6 marca  2018r.
–Prawo  przedsiębiorców  na  okres  nie  dłuższy  niż  3  miesiące,  przypadające  od  miesiąca
złożenia wniosku, o którym mowa w ust.10.”

(poprzednie brzmienie: Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia
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, na który przyznane zostało dofinansowanie

(poprzednie  brzmienie:  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:
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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  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) 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 oświadczeń.

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

39)  Pomoc  starosty  dla  przedsiębiorców  niezatrudniających  pracowników  w  zakresie
dofinansowania kosztów prowadzenia działalności.

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:

1) co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie,
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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, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 8

(poprzednie brzmienie: 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

(poprzednie brzmienie -  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.

(poprzednie brzmienie: Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej
przez  okres,  na który przyznane zostało  dofinansowanie,  oraz,  po zakończeniu  dofinansowania,
przez okres równy temu okresowi)

7. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6,
przedsiębiorca  jest  obowiązany  do  zwrotu  otrzymanego  dofinansowania  bez  odsetek,
proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, 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   w  regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019r.;

(poprzednie  brzmienie  -  niezaleganiu  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) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
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5)  numerze  rachunku  bankowego  albo  numerze  rachunku  prowadzonego  w spółdzielczej  kasie
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

9.  Oświadczenia,  Oświadczenie,  o  którym mowa  w  ust.  8,”;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 oświadczeń.

10.  Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać  dofinansowania  w  części,  w  której  te  same  koszty
prowadzenia  działalności  gospodarczej  zostały  albo  zostaną  sfinansowane  z  innych  środków
publicznych.

40) Pożyczki starosty dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności

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

(poprzednie brzmienie: 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  na  względzie  okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka  wraz  z  odsetkami  na  wniosek  mikroprzedsiębiorcy  podlega  umorzeniu,  pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy  od  dnia  udzielenia  pożyczki.  We  wniosku   o  umorzenie  mikroprzedsiębiorca
oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
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(poprzednie  brzmienie:  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 oświadczeń.

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

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

45)  Ujawnienie  podstawy  do  ogłoszenia  upadłości  przedsiębiorcy  w  okresie  stanu
epidemicznego albo epidemii

Art.15zzra (artykuł dodany)

1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  ogłoszonego z powodu  COVID-19,   a  stan
niewypłacalności  powstał  z  powodu   COVID-19,  bieg  terminu  do  złożenia  wniosku  o
ogłoszenie  upadłości,  o  którym  mowa  wart.21   ustawy  z  dnia   28lutego   2003r.  –Prawo
upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten
biegnie  na  nowo.  Jeżeli  stan  niewypłacalności  powstał  w  czasie  obowiązywania  stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19domniemywa
się, że zaistniał z powodu COVID-19.

2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem
postanowień ust.1  i wniosek  o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika wtym
terminie,  a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami
ustawy z dnia 28lutego 2003r. –Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie
ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim  dniem,  w którym wniosek ten winien
być złożony stosownie do art.21ust.1, lub odpowiednio art.21ust.2a, ustawy z dnia 28lutego
2003r. –Prawo upadło-ściowe, bez uwzględniania postanowień ust.1niniejszego artykułu.

45) Doręczanie przesyłek

Art.15zzu1.

1.  Do  dnia  30września  2020r.  W  ramach  realizacji  zadań  przeciwdziałania  COVID-
19powierza  się  operatorowi  wyznaczonemu,  o  którym  mowa  wart.3pkt13  ustawy  z  dnia
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23listopada 2012r. –Prawo poczto-we (Dz.U.  z2018r.  poz.2188,z2019r.  poz.1051, 1495 i2005
oraz  z2020r.  poz.695),  świadczenie  usługi  pocztowej,   o  której  mowa  wart.2ust.1pkt3tej
ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

2.Przez usługę pocztową, o której mowa w ust.1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a
następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata
bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

3.Usługa pocztowa, o której mowa w ust.1, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających
profil zaufany w rozumieniu  art.3pkt14  ustawy  z dnia  17lutego  2005r.  O informatyzacji
działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (Dz.U.  z2020r.  poz.346,  568
i695).4.Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem
odbioru,  pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Art.15zzu2.

1.   Do  dnia  30września  2020r.  ilekroć  w przepisach  prawa  jest  mowa  o przesyłce
poleconej w rozumieniu wart.3pkt22 ustawy zdnia 23listopada 2012r. –Prawo pocztowe, albo
o doręczaniu pisma za po-kwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy,
doręczenie  takiej  przesyłki  może  nastąpić  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji
elektronicznej,  jeżeli  adresat  wyrazi  na  to  zgodę  i  upoważni  operatora  wyznaczonego  do
obioru przesyłek poleconych celem ich  przetworzenia  i  doręczenia w postaci  dokumentów
elektronicznych  na  skrzynkę  elektroniczną  adresata.  W upoważnieniu  adresat  uzgadnia  z
operatorem  wyznaczonym  sposób  po-stępowania  z  odebranymi  przesyłkami
poleconymi.2.Datą  doręczenia  przesyłki  jest  data  zapoznania  się  przez  odbiorcę  z
dokumentem  zamieszczonym  na  skrzynce   elektronicznej   adresata.   W  razie  braku
zapoznania  się  dokument  uznaje  się  za  doręczony  poupływie14dniod  zamieszczenia
dokumentu.

3.Operator  wyznaczony  przesyła  na  adres  elektroniczny  wskazany  przez  adresata
zawiadomienie  zawierające  informację,  że  doręczono  na  skrzynkę  elektroniczną  adresata
dokument elektroniczny.

Art.15zzu3.

1.  Przepisu  art.15zzu1nie  stosuje  się  w  przypadkach,  gdy  korespondencja  nie  może  być
doręczona ze względu na:

1)konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego wpostaci
innej niż elektroniczna lub rzeczy;

2)  ważny  interes  publiczny,  w  tym  istotne  interesy  państwa,  awszczególności  jego
bezpieczeństwo,  obronność  lub  porządek  publiczny;3)opatrzenie  tekstem  plastycznym,
odbitką pieczęci plastycznej,  hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być
odzwierciedlone wwyniku przekształcenia;4)inne przyczyny techniczne.

2.Istnienie przesłanek wymienionych w ust.1 ocenia nadawca.
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Art.15zzu4.

Niniejsze  przepisy  mają  zastosowanie  do  wszystkich przesyłek  poleconych,  o których
mowa wart.15zzu1ust.4,  nadawanych  na  podstawie  zawartych  zoperatorem wyznaczonym
umów, bez względu na tryb wjakim zostały zawarte te umowy. 

Art.15zzu5.

Dokument  elektroniczny  powstały  w  ramach  realizacji  usługi,  o  której  mowa
wart.15zzu1ust.1,  ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej,  z  którego został
przekształcony. 

Art.15zzu6. 

1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o której mowa wart.15zzu1ust.1:

1)jest  obowiązany  do  zapewnienia  jednoznacznej  identyfikacji  adresata  będącego  osobą
fizyczną;

2)może  zapewnić  jednoznaczną  identyfikację  adresata  lub  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą  osobowości  prawnej,  o  ile  operator  wyznaczony  ma  takie  możliwości
techniczne.

2.Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30września 2020r. zapewnia
adresatowi  będącemu  osobą  fizyczną  możliwość  uwierzytelnienia  w  systemie  operatora
wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa
wart.15zzu1ust.1

Art.15zzu7.

Operator  wyznaczony  świadczy  usługę,  októrej  mowa  wart.15zzu1ust.1,   na   podstawie
regulaminu usługi.  Regulamin,  poza wymogami określonymi wustawie  zdnia  23listopada
2012r. –Prawo  pocztowe, określa zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek

Art.15zzu8.

1.  Dodatkowe czynności  związane z  doręczeniem wynikające  z  pełnomocnictwa,  o  którym
mowa wart.15zzu2ust.1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa wart.15zzu1ust.1, są
zwolnione z opłaty. Opera-tor  wyznaczony,  który  nie  pobrał  opłaty,  otrzymuje  z Funduszu
Przeciwdziałania   COVID-19środki   związane  z  funkcjonowaniem  usługi  w  okresie  jej
świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu
kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

Ust. 2  - mało istotny
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Art.15zzu9.

W ramach doręczania, o którym mowa wart.15zzu1, operator wyznaczony zapewnia:

1)  w  toku  przekształcenia  wykonanie  z  należytą  starannością  i  jakością  techniczną
odwzorowania cyfrowego druku  lub  korespondencji   zawartej  w przesyłce listowej oraz
koperty  umożliwiające  zapoznanie  się  z  treścią  dokumentu  elektronicznego  bez  potrzeby
weryfikacji  tej  treści  z  dokumentem  w  postaci  papierowej;  2)integralność  dokumentu
elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia.

Art.15zzu10.

Przepisów  art.15zzu1–15zzu9nie  stosuje  się  do  przesyłek  wysyłanych  do  ani  wysyłanych
przez:

1) Sądy i Trybunały;

2) prokuraturę iinne organy ścigania;

3) komornika sądowego.

53) Określone wsparcie jako pomoc publiczna

w art.15zzzh otrzymuje brzmienie:

1.Wsparcie:

1) o którym mowa wart.15m, art.15p, art.15q, art.15za ust.2, art.15zzb–15zze, art.31zo oraz
art. 31zy10

2)  udzielone   na  podstawie   przepisów  ustawy  z  dnia   29sierpnia   1997r.  –Ordynacja
podatkowa  w związku z  COVID-19–zgodne   z  warunkami  zawartymi   w  Komunikacie
Komisji  –  Tymczasowe  ramy  środków  pomocy  państwa  w  celu  wsparcia  gospodarki  w
kontekście  trwającej  epidemii  COVID-19(2020/C  91I/01)  (Dz.Urz.  UE  C  91I  z20.03.2020,
str.1)

stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

(poprzednie brzmienie: 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 Komunikacie 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 Komunikacie  Komisji  -  Tymczasowe
ramy  środków  pomocy  państwa  w  celu  wsparcia  gospodarki  w  kontekście  trwającej  epidemii
COVID-19.
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57)  Drogomierze,  prawo  jazdy,  badania  techniczne,  badania  psychologiczne,  umowy  z
młodocianymi

Art.15zzzv. (Termin zgłoszenia wymiany drogomierza)

W przypadku  gdy  termin,  o którym mowa w art. 81b  ust.1  ustawy  z dnia  20czerwca
1997r.  –Prawo   o  ruchu  drogowym,  upływa  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii,  ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z
nich zostanie odwołany później.

Art.15zzzw. (upływ terminu ważności, między innymi, prawa jazdy)

W przypadku gdy ważność:

1)prawa jazdy,

2)pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3)zezwolenia  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  pojazdem  przewożącym
wartości pieniężne,

4)świadectwa kierowcy,

5)legitymacji instruktora nauki jazdy,

6)legitymacji egzaminatora,

7)zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora
techniki jazdy),

8)uprawnień do kierowania pojazdami,

9)wpisu  wprawie  jazdy  kodu  95  potwierdzającego  uzyskanie  kwalifikacji  wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przy-spieszonej,  kwalifikacji  wstępnej  uzupełniającej,  kwalifikacji
wstępnej  uzupełniającej  przyspieszonej  albo ukończenie szkolenia okresowego

–upływa  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii,
ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiczne-go, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony
stan epidemii, albo stanu epidemii.

Art.15zzzx. (upływ terminu badania technicznego pojazdu)

Badanie  techniczne  pojazdu,  którego  termin  upływa  w  okresie  obowiązywania  stanu
zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii,  którego właścicielem lub posiadaczem jest
osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-
19 w tym okresie,  zachowuje ważność przez  okres  7dni od dnia  zakończenia  leczenia  lub
zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie
techniczne. 
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Art.15zzzy. (badania lekarskie i psychologiczne)

1.  W  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  zawiesza  się
przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:

1)osób  ubiegających  się  o uzyskanie   licencji   maszynisty   albo   o zachowanie  jego
ważności,  określonych w przepisach wydanych na podstawie art.22a ust.11 ustawy z dnia
28marca 2003r. O transporcie kolejowym;

2) osób  ubiegających  się  o uzyskanie  świadectwa  maszynisty  albo  o zachowanie  jego
ważności,  określonych w przepisach wydanych na podstawie art.22b ust.22 ustawy z dnia
28marca 2003r. O transporcie kolejowym;

3)pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem  i
bezpieczeństwem ruchu    kolejowego    oraz    z prowadzeniem    określonych  rodzajów
pojazdów   kolejowych,   określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.22d  ust.3
ustawy z dnia 28marca 2003r. O transporcie kolejowym;

4)pracowników  zatrudnionych  na  stanowisku  zwrotniczego,  o którym  mowa  wart.22d
ust.1  ustawy  z dnia 28marca  2003r.  O transporcie  kolejowym,  w brzmieniu  nadanym
przez art.1pkt11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020r. O zmianie ustawy o transporcie kolejowym
oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  poz.462);5)funkcjonariuszy  straży  ochrony  kolei,
określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.59ust.6pkt3 ustawy z dnia 23marca
2003r. O transporcie kolejowym.

2. W przypadku  gdy  ważność  badań  lekarskich  i psychologicznych,   o których  mowa  w
ust.1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ważność  tych  badań  ulega  przedłużeniu  do  dnia  upływu  90dni  od  dnia  odwołania  stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu
epidemii.

Art.15zzzzm. Umowy z młodocianymi

W  związku  z  czasowym  ograniczeniem  lub  czasowym  zawieszeniem  funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  pracodawcom,  którzy  zawarli  z  młodocianymi  pracownikami
umowę  o  pracę  wcelu  przygotowania  zawodowego,  okres  zwolnienia  młodocianego
pracownika   z  obowiązku  świadczenia  pracy  wlicza  się  do  okresu,  za  który  przysługuje
dofinansowanie, o którym mowa wart.122ust.2pkt1 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. –Prawo
oświatowe.
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58) zmiany umów kredytowych, pożyczki

art.31f

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może
dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego
na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Prawo   bankowe   (Dz.U.   z2019r.   poz.2357
oraz z2020r.   poz.284,   288   i321)  przedsiębiorcy, w rozumieniu  ustawy  z dnia  6 marca
2018r.  –Prawo  przedsiębiorców,  organizacji  pozarządowej,  o  której  mowa  w  art.  3ust.  2
ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
podmiotom    wymienionym    wart.3ust.3    ustawy    z dnia    24 kwietnia    2003r.    O
działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020r. Oraz

2)  zmiana  taka  jest  uzasadniona  oceną  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  kredytobiorcy
dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019r.;

(poprzednie  brzmienie:  1.  W przypadku ogłoszenia  stanu zagrożenia  epidemicznego albo stanu
epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu
udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
2357  oraz  z  2020  r.  poz.  284,  288  i  321)  mi  kroprzedsiębiorcy,  małemu  lub  średniemu
przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną
przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.)

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i
kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej
kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

59) orzeczenia lekarskie w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich

Art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich,  których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,  zachowują ważność,  nie  dłużej
jednak  niż  do  upływu  60  dni  od  dnia  odwołania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu
epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań
psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego,
a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,  orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie
dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii.
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3.  Jeżeli  odrębne  przepisy  uzależniają  wykonywanie  określonych  czynności  lub  uzyskanie
określonych  uprawnień  w  celu   wykonania   czynności  zawodowych  od  posiadania
odpowiedniego, niewynikającego zbadań o których mowa w ust.1, orzeczenia lekarskiego albo
psychologicznego,  orzeczenie  takie  powinno  być  wydane  niezwłocznie,  nie  później  niż  do
upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

(poprzednie brzmienie: Jeżeli  odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności
lub  uzyskanie  określonych uprawnień  w celu  wykonania  czynności  zawodowych  od posiadania
odpowiedniego  orzeczenia  lekarskiego  albo  psychologicznego,  orzeczenie  takie  powinno  być
wydane niezwłocznie,  nie  później  niż  do upływu 60.  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii).

4.Jeżeli  odrębne  przepisy  uzależniają  wykonywanie  określonych  czynności  lub  uzyskanie
określonych  uprawnień  w  celu  wykonania  czynności  przez  żołnierzy  zawodowych  od
posiadania  odpowiedniego  orzeczenia  lekarskiego,  psychologicznego  albo  zaświadczenia  o
ukończeniu kursu, turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie,
nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego  albo
stanu epidemii. Jednocześnie przewidziane przepisami kursy, turnusy lub szkolenia w roku
2020  nie  będą  się  odbywały,  co  nie  wpływa  na  uprawnienia  żołnierzy  zawodowych  do
wykonywania obowiązków służbowych.

60) Finansowanie kosztów pomocy

Art. 31q. 

1. Koszty,   o których mowa wart.15zzb  oraz  art.15zzc–15zze,  oraz koszty ich obsługi są
finansowane w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004r. O promocji za-trudnienia  i instytucjach  rynku  pracy,  w ramach  kwot
ujętych w planie  finansowym  Funduszu  Pracy  na  rok 2020

(poprzednie brzmienie: Koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc-15zze, są finansowane
w roku 2020 r. ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji  zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie finansowym
Funduszu Pracy na rok 2020).

„1a. Koszty obsługi, o których mowa w ust.1, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na koszty, o
których mowa wart.15zzb oraz art.15zzc–15zze.1b.Przekazane samorządom powiatów kwoty
środków, o których mowa w ust.1a, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art.8ust.3
ustawy z dnia 13listopada 2003r.  O dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z2020r. poz.23 i374).”;

1b.Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust.1a, stanowią
dochód powiatu, o którym mowa wart.8ust.3 ustawy z dnia 13listopada 2003r. O dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z2020r. poz.23 i374).”; 

2. Na finansowanie zadań, o których mowa w art.  15zzb, art.  15zzc oraz 15zze, przeznacza się
środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok
2020  dla  samorządów  powiatów  kwot  środków  (limitów)  Funduszu  Pracy  na  finansowanie
programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków  bezrobocia  i  aktywizacji
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zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym środków Funduszu Pracy na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
26a tej ustawy.

3.  Finansowanie  zadań,  o  których  mowa  w  ust.  2,  ze  środków  na  realizację  projektów
współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  odbywa  się  w  ramach  umów,  o
których mowa w art.  109 ust.  7  ustawy z  dnia  20  kwietnia  2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i
instytucjach  rynku  pracy.  W takim przypadku,  nie  jest  wymagana  zmiana  zawartych  umów,  o
których mowa w art. 109 ust. 7 tej ustawy.

4. Na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15zzd, przeznacza się środki Funduszu Pracy w
ramach  ustalonych  przez  ministra  właściwego  do  spraw  pracy  na  rok  2020  dla  samorządów
powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109
ust. 2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
z  wyłączeniem  środków  Funduszu  Pracy  na  realizację  projektów  współfinansowanych  z
Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy.

5.  Na  finansowanie  zadań,  o  których  mowa  w  art.  15zzb  oraz  art.  15zzc-15zze,  mogą  być
przeznaczone dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, o
której  mowa w art.  109 ust.  2u  ustawy z  dnia  20  kwietnia  2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i
instytucjach rynku pracy.

6. Środki rezerwy, o których mowa w ust. 5, są przyznawane przez ministra właściwego do spraw
pracy  na  pisemny  wniosek  starosty  (prezydenta  miasta)  zaopiniowany  przez  marszałka
województwa.

7.  W przypadku  zgłoszeń  marszałków województw dotyczących  wyczerpania  w województwie
środków Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc-15zze,
minister  właściwy do spraw pracy może dokonać zmian w planie finansowym Funduszu Pracy
polegających  na  zwiększeniu  na  ten  cel  kosztów Funduszu  i  odpowiednim zmniejszeniu  stanu
środków Funduszu na koniec roku budżetowego.

63) Ceny transferowe

Art. 31z. 

Dotychczasowa treść ograniczała się do ust. 1. Dodano ust. 1 i 2

1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych,
o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych  i  art.  11t  ust.  1  ustawy z  dnia  15  lutego 1992 r.  o  podatku dochodowym od osób
prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018
r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

2. Przedłuża się do dnia 30 września 2020r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej  dokumentacji  cen  transferowych,  o  którym mowa wart.23y  ust.1  ustawy z   dnia
26lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych i art.11m  ust.1  ustawy  z dnia
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15lutego  1992r.   O podatku dochodowym od osób prawnych,  w przypadku  podmiotów,
których  rok  podatkowy  lub  rok  obrotowy  rozpoczął  się  po  dniu  31grudnia  2018r., a
zakończył przed dniem 31grudnia 2019r.

3. Przedłuża się do dnia 31grudnia 2020r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen
transferowych grupowej  dokumentacji  cen  transferowych,  o którym  mowa  wart.23zb
ust.1  ustawy  z dnia  26lipca  1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych i art.11p
ust.1  ustawy  z  dnia  15lutego  1992r.  O  podatku  dochodowym  od   osób   prawnych,   w
przypadku  podmiotów,  których  rok  obrotowy  rozpoczął  się  po  dniu  31grudnia  2018r. I
zakończył przed dniem 31grudnia 2019r.

65) Zwolnienie z ZUS

Art. 31zo. 

1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia  1 marca  2020r.  do  dnia  31 maja  2020r.,
wykazanych  w deklaracjach  rozliczeniowych  złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony
jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020r. I na dzień 31marca 2020r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31marca 2020r. ina dzień 30 kwietnia 2020r.–
zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,

(poprzednie brzmienie:Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń  społecznych  mniej  niż  10  ubezpieczonych,  zwalnia  się  z  obowiązku  opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne,
na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony
jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.)

1a.Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należnych za okres od  dnia  1marca  2020r.  do dnia  31maja  2020r.,
w  wysokości  50%  łącznej  kwoty  należności  z  tytułu  składek  wykazanych  w  deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1lutego 2020r. ina dzień 29lutego 2020r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020r. I na dzień 31marca 2020r.,

3)w okresie od dnia 1marca 2020r. do dnia 31marca 2020r. I na dzień 30 kwietnia 2020r.–
zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.
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1b.Na  wniosek  płatnika  składek,  będącego  spółdzielnią  socjalną  zwalnia  się  z  obowiązku
opłacenia  nieopłaconych  należności  z  tytułu  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  na
ubezpieczenie  zdrowotne,  na  Fundusz  Pracy,  Fundusz  Solidarnościowy,  Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za
okres  od  dnia  1marca  2020r.  do  dnia  31maja  2020r.,  wykazanych  w  deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem
1 kwietnia 2020r.”

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,  o której
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  266 i  321),  zwanej  dalej  "osobą prowadzącą  pozarolniczą działalność",
opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  oraz  wypadkowe,  dobrowolne  ubezpieczenie  chorobowe,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 1
lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z
opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

3.  Na  wniosek  duchownego  będącego  płatnikiem  składek  zwalnia  się  z  obowiązku  opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne
z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby
duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od
obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

5.  Przepis  ust.  4  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  wykonującej  pracę  na  podstawie  umowy
agencyjnej,  umowy zlecenia,  innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zlecenia  i  osoby  z  nią  współpracującej,  dla  której
podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

6.  Liczbę  ubezpieczonych,  o  których  mowa  w  ust.1   i1a,  oblicza  się  nie  uwzględniając
ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.”

66)  korekta  deklaracji  ZUS  przez  płatnika  składek  zgłaszającego  co  najmniej  10
ubezpieczonych

Art. 31zr. 

Dotychczasowa treść została ujęta w ust. 1

1.  Informacja  o  składkach  na  ubezpieczenie  emerytalne  osób  prowadzących  pozarolniczą
działalność  i  osób  z  nimi  współpracujących  oraz  duchownych,  zwolnionych  z  obowiązku  ich
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opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.

2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa wart.31zo ust.1a, deklaracji
rozliczeniowej korygującej  lub  imiennych raportów  miesięcznych  korygujących  za miesiąc,
za  który  nastąpiło  zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych, o
których  mowa  wart.40   ustawy  z  dnia   13października  1998r.   O  systemie  ubezpieczeń
społecznych.”

67) Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek

Art. 31zx. 

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których
mowa wart.31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych .

(dotychczasowe  brzmienie:  Przychody  z  tytułu  zwolnienia  z  obowiązku  opłacania  należności  z
tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych).

68)  

Art.31zy4. (brak zawiadomienia o stanie konta ZUS)

1.  W roku  2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przesyła ubezpieczonym informacji
ostanie konta, o której mowa w art.50 ust.1 ustawy z dnia 13października 1998r. O systemie
ubezpieczeń społecznych.

2. Ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
utworzyli profil informacyjny, w roku 2020zakres danych objętych informacją ostanie konta,
o której mowa wart.50ust.1 ustawy z dnia  13października 1998r.  O systemie ubezpieczeń
społecznych, udostępniany jest w systemie  teleinformatycznym w formie elektronicznej.

3.W  roku  2020  informacja  ostanie  konta,  o  której  mowa  wart.50ust.1  ustawy  z  dnia
13października  1998r.  O  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  na  żądanie  ubezpieczonego
przesyłana jest listem.

Art.31zy5. (pobieranie dokumentów ZUS)

1.  W okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu epidemii  płatnik
składek,  ubezpieczony  oraz  pobierający  świadczenia  z  ubezpieczeń  społecznych  lub  inne
świadczenia  wypłacane  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  na  podstawie  odrębnych
przepisów,  który  w  systemie  teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie  przez  Zakład
Ubezpieczeń  Społecznych  utworzył  profil  informacyjny,  może  samodzielnie  pobierać
dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
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2.Zakres  danych  możliwych  do  samodzielnego  pobrania  z  systemu  teleinformatycznego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawartych w potwierdzeniach, o których mowa w ust.1,
określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3.Dokument,  o  którym mowa w ust.1,  może  być  wykorzystywany przez  płatnika składek,
ubezpieczonego  lub  pobierającego  świadczenia  z  ubezpieczeń  społecznych  lub  inne
świadczenia  wypłacane  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  na  podstawie  odrębnych
przepisów,  który  je  pobrał,  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  potwierdzonego
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu lub w formie wydruku.

4.Zakład  Ubezpieczeń Społecznych  umożliwia  weryfikację  dokumentu,  o  którym mowa w
ust.1,  przez  udostępnioną przez Zakład stronę internetową.

5.Dokument,  o którym mowa w ust.1, ma moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego przez
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych,  jeżeli  jego  weryfikacja  dokonana  została  w  sposób
określony w ust.4.

Art.31zy10.  Możliwość  odstąpienia  od  pobierania  odsetek  za  zwłokę  od  należności
przypadających po dniu 31 grudnia 2019 r.

1.  Ze  względów  gospodarczych  związanych  z  wystąpieniem  COVID-19,  Zakład  może  na
wniosek dłużnika odstąpić od  pobierania  odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust.1
ustawy   z  dnia   13  października  1998r.   Ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  od
należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w  terminie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii  albo  w
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

3.Wniosek, o  którym mowa w ust.1, zawiera:

1) dane płatnika składek: a)imię i nazwisko, nazwę skróconą, b)numer  NIP  i REGON,  a
jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich –numer PESEL lub
serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,c)adres do korespondencji;

2)uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;

3)inne  informacje  niezbędne  do  odstąpienia  pobierania  odsetek  za  zwłokę;4)podpis
wnioskodawcy.

4.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 udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5.Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  informuje  płatnika  składek  o  odstąpieniu  pobierania
odsetek za zwłokę, o których mowa w ust.1, w terminie 30dni od dnia złożenia kompletnego
wniosku.
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6.W  przypadku  płatnika  składek,  który  utworzył  profil  informacyjny  w  systemie
teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w ust.5,
udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

7.Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w ust.1, następuje w
drodze decyzji.

8.Od decyzji,  o której mowa w ust.7,  płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia
wniosku  do  Prezesa  Zakładu  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy,  na  zasadach  dotyczących
decyzji wydanej w pierwszej  instancji  przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio
przepisy  ustawy  z  dnia   14czerwca   1960r.  –Kodeks  postępowania  administracyjnego
dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia  30sierpnia  2002r. –Prawo  o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.

9.Do  zamówień  na  usługi  lub  dostawy  udzielane  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych
w związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych.

69) Terminy obowiązywania przepisów (starego brzmienia nie przytaczam)

Art. 36. otrzymuje brzmienie

1.  Przepisy  art.  3–5,  art.  6ust.1,  art.7b,  art.7d,  art.8,  art.10–11c,  art.12  i  art.12b,  art.13  i
art.14–14biart.14h tracą moc po upływie 180dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Przepisy art. 6 ust. 2 i art. 15 zn tracą moc z dniem 1stycznia 2021r.

3.Przepisy art.7, art. 8d–8f, art.9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.

4.Przepisy  art. 15 g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia  31
marca   2020r.  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.

5.Przepisy art.31a–31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia wżycie ustawy z dnia 31
marca 2020r. 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.”.

Sztywne  terminy  utraty  mocy  powodują,  że  epidemii  może  już  nie  być,  a  pewne  obostrzenia
zostaną.

_______________________________________________________________ 

Na tym kończą się zmiany ustawy  z dnia   2 marca   2020 r.   o szczególnych  rozwiązaniach
związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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art. 85 Czasowa rejestracja pojazdu

1.   Czasowa  rejestracja  pojazdu  dokonana  na  podstawie   art.74ust.2   ustawy  zdnia
20czerwca  1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284 i568), oraz wydane
podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują
ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  jeżeli  termin  ważności  czasowej  rejestracji
upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Art.91. Uchylenie obowiązku przedstawiania zaświadczeń lekarzy sądowych

W  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii  ogłoszonego  z  powodu
COVID-19 usprawiedliwienie  niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga
przedstawienia zaświadczenia lekarza sądo-wego,  októrym mowa wart.2ust.2  ustawy  z dnia
15czerwca  2007r.  O lekarzu sądowym (Dz.U.  poz.849,  z2008r. poz.293 oraz z2011r. Poz.622).

Art.94. Karta Polaka

1.  Jeżeli  ostatni  dzień  ważności  Karty  Polaka,  o  której  mowa  wart.17   ustawy   z  dnia
7września 2007r. O Karcie  Polaka  (Dz.U.  z2019r.  poz.1598),  przypada  w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3miesięcy po dniu
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka, o którym mowa wart.17
ustawy  z  dnia  7września  2007r.   O  Karcie  Polaka,  upływa  w  okresie  stanu  zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2,  termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów,
który obowiązywał jako ostatni.

Art.97. Nadawca nie dostanie niedoręczonej przesyłki

1.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w  okresie  14 dni od
dnia odwołania tych stanów operator pocztowy w rozumieniu  ustawy  z dnia  23listopada
2012r. –Prawo  pocztowe  (Dz.U.  z2018r. poz.2188 oraz z2019r. poz.1051, 1495 i2005) nie
zwraca nadawcy przesyłki  pocztowej,  której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi,
także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika  z innych przepisów. Nie dotyczy to przesyłki
nie-doręczalnej w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23listopada 2012r. –Prawo pocztowe.

2.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14dni od dnia
odwołania tych stanów, operator pocztowy wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie
została zwrócona nadawcy na podstawie ust.1.

3.Przepisów ust.1 i 2 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
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1)sądy i Trybunały;

2)prokuraturę i inne organy ścigania;

3)komornika sądowego.

Art.98. Zniesienie domniemania doręczenia w przypadku braku odbioru pisma

1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe, których termin
odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości
jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  nie
można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

2.Przepisu ust.1nie stosuje się do:

1)postępowań w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
ograch hazardowych;

2)postępowań,   o  których  mowa  w dziale   III  B  ustawy  z  dnia   29sierpnia  1997r.  –
Ordynacja  podatkowa  (Dz.U. z2019r. poz.900, zpóźn. zm.26));

3)kontroli   podatkowej,   kontroli   celno-skarbowej  oraz  postępowań  podatkowych,  jeżeli
kontrole  lub  postępowania  te  wiążą  się  z  podejrzeniem  popełnienia  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;

4)przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

a)sądy i Trybunały,

b)prokuraturę i inne organy ścigania,

c)komornika sądowego

Art.113. Zapłata składek nie przekreśla zwolnienia

W przypadkach,  o których mowa wart.31zo  ust.1–1b  i ust.2,  ustawy  zmienianej  wart.73,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu
składek wykazanych w deklaracji  rozliczeniowej   za   marzec   2020r.  także  wówczas  gdy
należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na
zasadach określonych wart.24  ustawy  z dnia  13października 1998r.  O systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z2020r. poz.266, 321 i568).

Art.116. Informacje ARP

W terminie 3dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ARP S.A. zamieszcza na swojej
stronie internetowej informacje, o których mowa wart.3  pkt1, art. 10  ust.7 oraz art.11ust.9.
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