
Zmiany 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 

  

1. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY DOFINANSOWANIE Z         
FGŚP – dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem          
czasu pracy 

 

! Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do dofinansowania z FGŚP – obecnie mogą            
się o nie starać: 

- przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo                   
przedsiębiorców, 

- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o                 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

- podmioty (prowadzący działalność pożytku publicznego) o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z              
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

- państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

  

Tekst przepisu: 

Art. 15g „1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo                   
przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia            
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020                   
oraz z 2020 r. poz. 284), podmiot (prowadzący działalność pożytku publicznego) o którym mowa           
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o                  
wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o             
finansach publicznych, 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 podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie             
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) od przyznanych świadczeń, o                
których mowa w ust. 1. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą 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 zalegają 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 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być                
niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym            
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu              
ilościowym lub wartościowym: 

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



dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w            
dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca              
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia             
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc                
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres              
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż             
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest              
dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do        
wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%              
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa         
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu            
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.             
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane         
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1,               
było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału          
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o          
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia           
wniosku. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego            
wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23                
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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          
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.”, 

„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               
oraz art. 13 pkt 2 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.”; 

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. 

  

2.   OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

  

Art. 15j. 1. 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. 

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. 

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

4. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalony na podstawie art.                 
71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 i 4, a także w przypadku, gdy termin ustalony na                   
podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   
o gospodarce nieruchomościami stosuje się.”; 

  

3.  OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY         
ZAROBKOWEJ JAKO UTRATA DOCHODU W ROZUMIENIU USTAWY O        
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 

  

Art. 15oa. 1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub             
obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28            
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu               
przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane           
przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do                
dnia 31 października 2021 r.  

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie            
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r.              
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z                  
powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest           
uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy           
świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.”; 

  

4.   UPRAWNIENIA PRACODAWCY 

  

Art. 15x. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu           
epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu            
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 



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

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze           
niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. 

3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości          
do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez           
pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                 
nie stosuje się; 

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez          
pracodawcę.”, 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników: 

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania: a)          
systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia                
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i                     
695), 

b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10                 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.17)); 

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury            
krytycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a i b, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania                  
infrastruktury krytycznej; 

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia               
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26                 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r.                 
poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284 i 568); 

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2; 

5) w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy z                
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

6) na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa,             
bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i                
2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, umieszczonych w wykazach, o                 
których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy; 

7) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności         
bankowych w rozumieniu art. 5 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); 

8) w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii         
A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych                     
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284), którego działanie lub niewłaściwe działanie                  
może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty          
stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego          



konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia,           
poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska; 

9) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z          
wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.”; 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

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

2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o           
którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego                 
oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego              
urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. 

 

5.  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           
o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu              
poprzedzającym ten miesiąc; 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.”, 

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

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

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób             
fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o            
świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z           
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie          
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień            
złożenia wniosku. 

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą               
działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku          
dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od              
towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od                     
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

  

Art. 111. Przepisy art. 15zq ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym                    
niniejszą ustawą, stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od           
dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  

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.”, 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o             
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym            
został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego            
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w           
wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych 

„3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6,              
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę           
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w           
2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. 



4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno             
świadczenie postojowe 

  

„Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie          
oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym mowa w           
art. 15zu ust. 1. 

2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w              
miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zu             
ust. 1. 

3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że           
sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.”; 

  

6.  DOFINANSOWANIE Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

  

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”,           
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 2018 r.              
– Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca             
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10 

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. 

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca             
dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,          
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze            
względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni              
od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie             
dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 

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

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



3) niezaleganiu 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. 

  

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, 

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.” 



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. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który            
przyznane zostało dofinansowanie. 

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 2019 r.;”, 

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

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 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. 

  

7.  POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

  

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.”, 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

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

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

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

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

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

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

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

  

8.  TERMINY W USTAWIE O OBLIGACJACH 

  

„Art. 15zzha. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,           
minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć           
termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest            
udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z           
badania, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z                     
2018 r. poz. 483, z późn. zm.18)), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej             
realizacji tego obowiązku.”; 

  

9.  TERMINY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 

  



„Art. 15zzra. 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 w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 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-19 domniemywa 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 w tym              
terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy            
z dnia 28 lutego 2003 r. – 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. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo                     
upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.”; 

  

10.  PRZESYŁKI POCZTOWE 

 

„Art. 15zzu1. 1. Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania              
COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia                
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i                     
2005 oraz z 2020 r. poz. 695), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3                   
(przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli         
na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one          
fizyczną formę przesyłki listowej;) tej 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. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji                
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695). 

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru,           
pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.  

Art. 15zzu2. 1. Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce                 
poleconej w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo                 
pocztowe, (przesyłka polecona - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i          
doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;) albo           
o doręczaniu pisma za pokwitowaniem 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 postępowania 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 po upływie 14 dni od 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. 15zzu1 nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie             
może być doręczona ze względu na:  

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

2) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego             
bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny; 

3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym          
zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia; 

4) inne przyczyny techniczne. 

2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca. 

Art. 15zzu4. Niniejsze przepisy mają zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, o których            
mowa w art. 15zzu1 ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym             
umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte te umowy. 

Art. 15zzu5. Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w            
art. 15zzu1 ust. 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 w art. 15zzu1               
ust. 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 30 września 2020 r. zapewnia               
adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora         
wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa w art.               
15zzu1 ust. 1. 

Art. 15zzu7. Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa w art. 15zzu1 ust. 1, na               
podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 23            



listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru            
przesyłek. 

Art. 15zzu8. 1. Dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z pełnomocnictwa, o            
którym mowa w art. 15zzu2 ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu1 ust.                  
1, są zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje z Funduszu              
Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia,           
na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu           
zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego. 

2. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków stanowi: 

1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów uzasadnionych rozumianych jako           
całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy przesyłki hybrydowej, skalkulowany zgodnie z         
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami wydanymi na              
podstawie art. 104 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji                
kosztów zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 97 ust. 2             
tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora           
wyznaczonego; 

2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie świadczenia usługi. 

3. Okresem rozliczeniowym środków jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Środki, o w których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielone zgodnie z                  
postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w           
okresie obowiązywania tej decyzji. 

5. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dopuszczają           
zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich            
postanowieniami, środki, o których mowa w ust. 1, mogą być również udzielone zgodnie z tymi               
przepisami. 

6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki            
udzielania środków, o których mowa w ust. 1, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji             
Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności przyznawania tych środków z           
rynkiem wewnętrznym. 

Art. 15zzu9. W ramach doręczania, o którym mowa w art. 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. 15zzu1–15zzu9 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani             
wysyłanych przez: 

1) Sądy i Trybunały; 



2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 

Art. 15zzu11. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii            
spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom obrotu zmiany regulaminu rynku          
regulowanego oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje obowiązujące na prowadzonym przez           
nią rynku, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem ich wejścia w życie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji                
wydawanej na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami                 
finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568), określić inny termin, nie dłuższy jednak niż                   
2 tygodnie, jeżeli wymaga tego interes uczestników obrotu.”; 

  

11.  ZWIĄZEK SPORTOWY 

  

„Art. 15zzzc. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii            
oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku wygaśnięcia w czasie             
kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, powodującej          
zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej poniżej         
minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi lub          
organowi kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia        
składu do stanu minimum określonym w statucie związku.  

2. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca            
2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021               
r. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków sportowych, o których mowa w art. 6                  
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251).”; 

  

12.  WAŻNOŚĆ PRAWA JAZDY I BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 

  

Art. 15zzzw. 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 w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji            
wstępnej przyspieszonej, 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 60 dni od dnia             
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan           
epidemii, albo stanu epidemii.  

Art. 15zzzx. 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 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub             
zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie           
techniczne. 

  

13.   ZMIANY WARUNKÓW TERMINÓW SPŁATY KREDYTÓW dla przedsiębiorców,        
organizacji pozarządowych i podmiotów (prowadzących działalność pożytku publicznego) 

  

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 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z                
2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6                   
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2               
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,              
oraz podmiotom (prowadzącym działalność pożytku publicznego) wymienionym w art. 3 ust. 3         
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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. 

  

14.  BADANIA LEKARSKIE 

  



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. 

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie          
określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego,          
niewynikającego z badań 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. 

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 

  

15.  ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK 

  

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 2020 r. do dnia 31 maja               
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony            
jako płatnik składek: 

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

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

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

„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 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 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 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

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

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.                      
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.  

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 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 kwietnia 2020 r.”, 

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 1 kwietnia 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 i 1a, oblicza się nie uwzględniając              
ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.”; 

  

Art. 113. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art.                   
73, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z            



tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy             
należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na           
zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń               
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568). 

  

„Art. 31zx. 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 oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

  

16.  ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK 

  

Art. 31zy10. 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 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od należności z               
tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. 

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 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

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 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji              
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 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 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”; 

  

  

*** 

INNE WPROWADZONE ZMIANY 

  

1.  Usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby 

  

Art. 91. 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 sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15                
czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008 r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622). 

  

2.  Wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia 

  

Art. 92. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu             
COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według           
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.                 
poz. 1460, z późn. zm.25)), sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. Wniosek podlega           
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy           
sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie. Nie wyłącza to wydania             
postanowienia przez referendarza sądowego w sprawach, w których ustawa to dopuszcza. 

  

  

3.  Przesyłki pocztowe 

  

Art. 97. 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 23 listopada 2012 r. –                



Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) 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 niedoręczalnej            
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni 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: 

1) sądy i Trybunały; 

2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 

Art. 98. 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez         
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 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. 1 nie stosuje się do: 

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

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja                 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. 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. 99. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo               
pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru            
PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji             
publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów            
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych          
przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są             
operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od              
dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych          
wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane. 

  


