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U S T AWA  

z dnia 17 września 2020 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania  

społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278 i 1087) w art. 37m:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stawka opłaty paliwowej wynosi: 

1) 152,61 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze 

zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 

pkt 1; 

2) 329,12 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne 

paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3; 

3) 186,32 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 

4 pkt 4 i 5.”; 

2) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. W roku 2020 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone 

z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, ustawę z dnia 16 grudnia 

2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, 

ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, ustawę z dnia 6 grudnia 2018 

r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy portów zewnętrznych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

wobec małoletniego poniżej lat 15, ustawę 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, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. 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 

oraz ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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28,00 zł za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega 

podwyższeniu zgodnie z ust. 2.”; 

 3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw transportu, ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki 

opłaty paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 3a–3c.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Od dnia przekazania spółkom, o których mowa w art. 13 ust. 1–3, 

skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z 

dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. 

U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284 i …), na czas realizacji inwestycji, o których 

mowa w art. 39d ust. 3 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

wyznacza jednego przedstawiciela do rad nadzorczych tych spółek.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 34c w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 34ga ust. 2a, oraz 

zwrotu Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa 

w art. 34ga ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.”; 

2) w art. 34g w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

„3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, wydatkowanych 

zgodnie z art. 34ga ust. 2a na finansowanie terminowej obsługi działań, o 

których mowa w art. 34g ust. 2 pkt 1 i 2, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego 

finansowania, w wysokości uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych.”; 

3) w art. 34ga po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy poziom środków Funduszu jest niewystarczający do 

terminowej obsługi działań, o których mowa w art. 34g ust. 2 pkt 1 i 2, finansowanie 

ich realizacji może odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292, 

400 i 462) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród 

osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz jednego 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Liczbę 

członków Rady Nadzorczej PLK SA określa statut.”; 

2) po rozdziale 4d dodaje się rozdział 4e w brzmieniu: 

„Rozdział 4e 

Zasady przekazywania PLK SA środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału 

zakładowego PLK SA z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz cele 

związane z budową, przebudową, rozbudową i modernizacją przystanków 

kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej 

Art. 33za. 1. W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych 

przekazuje, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu 

państwa, w wysokości 850 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego PLK SA. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na inwestycje kapitałowe 

realizowane przez PLK SA, polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego 

spółek zależnych PLK SA w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych i objęciu przez 

PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 

3. Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w 

ust. 2, spółki zależne PLK SA przeznaczają na zakup środków trwałych w postaci 

maszyn i urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia potencjału realizowanych 

przez nie inwestycji.  

Art. 33zb. 1. W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych 

przekazuje, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu 

państwa, w wysokości 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego PLK SA. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zadania w zakresie 

budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz 
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infrastruktury towarzyszącej, realizowane w ramach programów wieloletnich, o 

których mowa w art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Art. 33zc. 1. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA obejmuje 

Skarb Państwa. 

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego PLK SA stosuje się przepisy 

Kodeksu spółek handlowych.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106) w art. 146aa: 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały 

wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w 

art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku 

następującego po roku, w którym: 

1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, 

o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz  

2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której 

mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.”; 

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1a, termin, 

o którym mowa w ust. 2, przedłuża się do dnia 31 października roku następującego 

po roku, w którym są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1a.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 3 po ust. 3f dodaje się ust. 3g–3j w brzmieniu: 

„3g. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie usług 

doradczych. 

3h. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie, realizowanych przez PKP 

PLK SA inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na podwyższeniu 

kapitału zakładowego spółek zależnych PKP PLK SA w rozumieniu ustawy z dnia 
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15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) i 

objęciu przez PKP PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym. 

3i. Wielkość środków, o których mowa w ust. 3h, wynosi w danym roku 

budżetowym nie mniej niż 200 mln zł. 

3j. Środki, o których mowa w ust. 3h, niewykorzystane przez PKP PLK SA w 

danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych.”;  

2) w art. 9a w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d 

w brzmieniu: 

„d) inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA;”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu 

lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. W roku 2021 przepisu art. 5 nie stosuje się. 

2. W latach 2020 i 2021 łączna wysokość wydatków związanych z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą 

transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do 

spraw transportu ustalona w ustawach budżetowych na te lata nie może być niższa 

niż 18% sumy planowanych na lata 2020 i 2021 wpływów z podatku akcyzowego od 

paliw silnikowych.”.  

Art. 8. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 722) w art. 89 w ust. 1: 

1) w pkt 2 wyrazy „1565 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1542 zł/1000 litrów”;  

2) w pkt 6 wyrazy „1196,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1173 zł/1000 

litrów”;  

3) w pkt 8 wyrazy „1196,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1173 zł/1000 

litrów”;  

4) w pkt 12:  

a) w lit. a:  

– w tiret pierwszym wyrazy „695,00 zł/1000 kilogramów” zastępuje się 

wyrazami „672 zł/1000 kilogramów”,  

– w tiret drugim wyrazy „11,04 zł/1 gigadżul (GJ)” zastępuje się wyrazami 

„10,58 zł/1 gigadżul (GJ)”,  
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b) w lit. c wyrazy „14,72 zł/1 GJ” zastępuje się wyrazami „14,26 zł/1 gigadżul 

(GJ)”;  

5) w pkt 14 wyrazy „1822,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1799 zł/1000 

litrów”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 62 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy;”; 

2) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy epizodyczne i przejściowe”; 

3) w rozdziale 10 po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

„Art. 74a. 1. W roku 2020, nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r., minister 

właściwy do spraw pracy, dla wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy 

w roku 2020 na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „MALUCH+” ustanowionego na podstawie art. 62 ust. 1 może określić, w 

drodze decyzji, termin ich wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 

r., oraz kwotę wydatków planowaną do realizacji w roku 2021. 

2. Warunkiem przedłużenia terminu wykorzystania środków Funduszu Pracy na 

wydatki, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, na uzasadniony wniosek 

beneficjenta programu, zgody wojewody na zmianę terminu realizacji zadania. 

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do ministra właściwego do 

spraw pracy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

4. Środki finansowe na wydatki ujęte w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

pozostają na rachunkach bankowych podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 

korzystających z programu, o którym mowa w ust. 1.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 i 650, z 2019 

r. poz. 55, 1214 i 2355 oraz z 2020 r. poz. 288) w art. 55 w pkt 5 wyrazy „1 grudnia 2020 

r.” zastępuje się wyrazami „1 lipca 2021 r.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1430) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy zmieniające, epizodyczne, dostosowujące, 

przejściowe i końcowe”; 

2) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. W roku 2020 w planie finansowym Funduszu mogą być dokonywane 

zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 9–12 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”; 

3) w art. 51 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) 2020 – 5,4 mld zł; 

4) 2021 – 0,5 mld zł;”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 72,12 mln zł, z tym że w 

poszczególnych latach limit wynosi w: 

1) 2021 r. – 3,66 mln zł; 

2) 2022 r. – 6,62 mln zł; 

3) 2023 r. – 6,88 mln zł; 

4) 2024 r. – 7,1 mln zł; 

5) 2025 r. – 7,32 mln zł; 

6) 2026 r. – 7,56 mln zł; 

7) 2027 r. – 7,82 mln zł; 

8) 2028 r. – 8,09 mln zł; 

9) 2029 r. – 8,38 mln zł; 

10) 2030 r. – 8,69 mln zł.”; 

2) w art. 36 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 

875 i 1565) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 3 wyrazy „4%” zastępuje się wyrazami „3,65%”; 

2) w art. 31:  
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a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 37i ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu 

Drogowego, Funduszu Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, 

z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462), oraz Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

(Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1565), z tym że kwota 

stanowiąca 76,90% opłaty paliwowej stanowi przychód Krajowego 

Funduszu Drogowego, kwota stanowiąca 19,45% tej opłaty stanowi 

przychód Funduszu Kolejowego, a kwota stanowiąca 3,65% tej opłaty 

– przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej.”;”, 

b) w pkt 2 uchyla się lit. a; 

3) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1) 19,45% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 72, 278, 1087 i …);”.”;  

4) w art. 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w ust. 1:  

a) w pkt 2 wyrazy „1542 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1529 

zł/1000 litrów”, 

b) w pkt 6 wyrazy „1173,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1160 

zł/1000 litrów”,  

c) w pkt 8 wyrazy „1173,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1160 

zł/1000 litrów”,  
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d) w pkt 12: 

– w lit. a:  

– – w tiret pierwszym wyrazy „672,00 zł/1000 kilogramów” zastępuje 

się wyrazami „659 zł/1000 kilogramów”,  

– – w tiret drugim wyrazy „10,58 zł/1 gigadżul (GJ)” zastępuje się 

wyrazami „10,32 zł/1 gigadżul (GJ)”,  

– w lit. c wyrazy „14,26 zł/1 GJ” zastępuje się wyrazami „14,00 zł/1 

gigadżul (GJ)”,  

e) w pkt 14 wyrazy „1799,00 zł/1000 litrów” zastępuje się wyrazami „1786 

zł/1000 litrów”;”; 

5) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. W 2020 r. przychód Funduszu Kolejowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, zwiększa się o kwotę 350 

mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z 

opłaty paliwowej pobieranych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o którą 

zmniejsza się przychód Krajowego Funduszu Drogowego z opłaty paliwowej. 

2. W 2021 r. przychód Funduszu Kolejowego zwiększa się o kwotę 430 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej pobieranych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o którą zmniejsza 

się przychód Krajowego Funduszu Drogowego z opłaty paliwowej.”; 

6) w art. 54 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 5 pkt 3, art. 31 pkt 1, 3 i 4, art. 38 i art. 40 pkt 1, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284) po rozdziale 4 dodaje się 

rozdział 4a w brzmieniu: 
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„Rozdział 4a 

Zasady przekazywania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie 

kapitału zakładowego spółkom zarządzającym portami o podstawowym znaczeniu 

dla gospodarki narodowej 

Art. 39a. 1. W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przekaże spółkom, o których 

mowa w art. 13 ust. 1–3 ustawy o portach, skarbowe papiery wartościowe z 

przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek. 

2. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których 

mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 tys. zł.  

3. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa 

w ust. 1, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd 

Morskiego Portu Gdynia S.A. wynosi równowartość 150 mln euro. 

4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, o których mowa w art. 

13 ust. 1–3 ustawy o portach, obejmuje Skarb Państwa.  

Art. 39b. Do podwyższenia kapitału zakładowego spółek, o których mowa w 

art. 13 ust. 1–3 ustawy o portach, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).  

Art. 39c. 1. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym 

warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji 

świadczeń z nich wynikających. 

2. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną w złotych; 

4) cenę i sposób jej ustalenia; 

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów 

wartościowych tej emisji; 

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego 

wykupu. 
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3. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem 

zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych 

papierów wartościowych. 

4. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 

98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy. 

Art. 39d. 1. Spółki, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 ustawy o portach, mogą 

posiadać skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w art. 39a ust. 1, do 

terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za 

zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić zgody na 

rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 39a 

ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów 

publicznych oraz poziom deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz sektora 

instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1 i Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015, str. 35). 

3. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych przeznacza 

się na finansowanie przez spółki, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 ustawy o 

portach, inwestycji w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o których mowa w art. 2 pkt 3 

ustawy o portach, w szczególności polegających na budowie falochronów 

osłonowych. 

4. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 3, następuje w uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

5. Środki, o których mowa w ust. 3, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2027 

r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 

6. Nabycie przez Skarb Państwa prawa własności infrastruktury zapewniającej 

dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o których 

mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o portach, realizowanej w ramach inwestycji, o których 

mowa w ust. 3, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.”.  
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Art. 15. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 875 

i 1086) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyjątkiem 

art. 4 ust. 2 tej ustawy.”. 

Art. 16. 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, z późn. 

zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może 

przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do 

poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup, z uwzględnieniem właściwych 

regulacji szczególnych oraz wymogów dotyczących pomocy publicznej. 

2. Program rządowy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności organ 

lub organy i instytucje właściwe do udzielania wsparcia finansowego, a także tryb, 

formy, kwotę, warunki i okres udzielania wsparcia finansowego oraz zasady 

monitorowania i sprawozdawczości związane z realizacją programu.  

3. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, 695, 1086, 1262 i 1478), z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy 

publicznej.”; 

2) uchyla się art. 7c; 

3) dodaje się art. 10d w brzmieniu: 

„Art. 10d. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 

odwołaniu, Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw 

                                                 

2)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 

1422, 1423, 1478 i 1493. 
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zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania 

określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy będący: 

1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo 

akcjonariuszem jest:  

a) Skarb Państwa lub  

b) jednostka samorządu terytorialnego, lub  

c) uczelnia medyczna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką 

budżetową;  

3) instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383).  

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może dotyczyć w szczególności 

zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu 

zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie 

leczniczym. Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie 

wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji 

publicznej.  

4. Wnioski o wpis oraz o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą lub Krajowego Rejestru Sądowego składane w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są nieodpłatne.  

5. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zapewnia 

się środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zadania. 

6. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy 

wykonywaniu zadania nałożonego w trybie ust. 2 minister właściwy do spraw 

zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia. 

7. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej.”; 
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4) po art. 11g dodaje się art. 11h w brzmieniu: 

„Art. 11h. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 

odwołaniu 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. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 

odwołaniu 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. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 

odwołaniu 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. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, mogą być uchylane lub zmieniane, 

jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie 

lub zmiana nie wymaga zgody stron.  

6. Zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ust. 3 wykonuje Szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia.  

7. 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  
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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 w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, na zasadach 

określonych w ustawie.  

8. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań objętych 

poleceniami, o których mowa w ust. 7, mające charakter planistyczny, są 

finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.  

9. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, zadania objęte 

poleceniami są wykonywane na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 4. W takim 

przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

10. 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.  

11. 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 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. Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w 

formie protokołu.  

12. 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.  

13. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej.”; 

5) po art. 14ha dodaje się art. 14hb w brzmieniu: 
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„Art. 14hb. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów 

zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą 

podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość lub w trybie obiegowym. 

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie 

oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego 

organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez 

organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się o 

imieniu i nazwisku  kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach. 

3. W przypadku gdy przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał 

przez organy samorządów zawodowych wymagają podjęcia uchwały w głosowaniu 

tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, 

znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie. 

4. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje 

przewodniczący organu kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek 

tego organu biorący udział w głosowaniu.”; 

6) w art. 15f: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki 

systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika 

odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.   

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego 

pracownika, który: 

1) jest uczniem branżowej szkoły I stopnia i w okresie ograniczenia lub 

zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z 

zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego 

na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których 

uczęszcza, 
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2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania 

zawodowego u pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia 

– o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną 

sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”, 

b) uchyla się ust. 1b, 

c) w ust. 3 wyrazy „ust. 1a pkt 1 i ust. 2” zastępuje się wyrazami „1a i 2”; 

7) w art. 15zzzd po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu 

na ważny interes gospodarczy lub społeczny, poręczenie lub gwarancja mogą zostać 

udzielone w wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego 

zobowiązania, objętych poręczeniem lub gwarancją, z uwzględnieniem 

odpowiednich regulacji dotyczących pomocy publicznej.”; 

8) w art. 15zzzh: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 – w przypadku 

podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub 

zaległości podatkowej powstałej po tym dniu”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone 

podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek 

obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym 

miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca 

poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.”; 

9) uchyla się art. 15zzzzb; 

10) po art. 15zzzzb dodaje się art. 15zzzzba w brzmieniu: 

„Art. 15zzzzba. 1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister 

właściwy do spraw transportu przekazuje zarządzającemu portem lotniczym środki 

finansowe na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w 

ruchu lotniczym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 

czerwca 2020 r.  
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2. Przez stratę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między wynikiem 

działalności operacyjnej zarządzającego portem lotniczym osiągniętym w okresie od 

dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. a wynikiem działalności 

operacyjnej zarządzającego portem lotniczym osiągniętym w okresie od dnia 15 

marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są wypłacane do wysokości 

środków zarezerwowanych na ten cel w planie Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19. 

5. Podziału środków zarezerwowanych na cel, o którym mowa w ust. 1, w 

planie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje minister właściwy do spraw 

transportu między zarządzających portami lotniczymi według udziału 

poszczególnych portów lotniczych w rynku w 2019 r. określonego w załączniku do 

ustawy. 

6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane 

zarządzającemu portem lotniczym na jego wniosek. 

7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane 

zarządzającemu portem lotniczym do wysokości wynikającej z podziału, o którym 

mowa w ust. 5, jednak w kwocie nie wyższej niż wysokość straty, o której mowa w 

ust. 1. 

8. Zarządzający portem lotniczym składa wniosek, o którym mowa w ust. 6, w 

formie pisemnej w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw transportu albo w postaci elektronicznej na elektroniczną 

skrzynkę podawczą tego ministra. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, zarządzający portem lotniczym 

dołącza oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są kompletne i 

zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zarządzający portem 

lotniczym jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 
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10. Minister właściwy do spraw transportu w terminie 15 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, przekazuje do Banku Gospodarstwa 

Krajowego dyspozycję wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na 

rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

11. Po zakończeniu roku budżetowego wysokość straty, o której mowa w ust. 1, 

podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdania 

finansowego zarządzającego portem lotniczym za 2020 r.  

12. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 

11, zawierające informacje o wysokości straty, o której mowa w ust. 1, zarządzający 

portem lotniczym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie 

14 dni od dnia jego otrzymania, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

13. Wysokość przekazanych zarządzającemu portem lotniczym środków 

finansowych, o których mowa w ust. 1, przekraczająca wysokość straty, o której 

mowa w ust. 1, podlega zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

najpóźniej w terminie przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu 

sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12. 

14. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

jednolitej formy składanych wniosków.”; 

11) w art. 15zzzzzt w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w 

ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, 

przysługuje wyłącznie odprawa pieniężna w wysokości:”; 

12) w art. 31n dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W roku 2020 właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych 

mogą występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podział 

rezerw celowych, w wyniku którego następuje zwiększenie wydatków części 

budżetowych państwa, których dysponentami są wojewodowie, w terminie do dnia 5 

listopada 2020 r.”; 

13) po art. 31zy
12

 dodaje się art. 31zy
13

 w brzmieniu: 

„Art. 31zy
13

. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących 

osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g, oraz osobom, 

którym na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia 
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niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, jeżeli: 

1) obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych 

warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz 

2) między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było 

przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, którym obniżono wymiar czasu 

pracy na podstawie art. 15gb. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo 

ust. 2 obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki 

zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.”; 

14) dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

ustawy. 

Art. 17. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. 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, 695, 1086, 1262 i 1478) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 70: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, 

wydatkowanych zgodnie z art. 71 ust. 2a na finansowanie terminowej 

obsługi działań, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z wynagrodzeniem z 

tytułu tego finansowania, w wysokości ustalonej z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych.”, 

b) w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) środków z Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1;”; 

2) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy poziom środków FGP jest niewystarczający do 

terminowej obsługi działań, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1 i 2, finansowanie 

ich realizacji może odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 

3) w art. 73 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
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„5) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 71 ust. 2a, oraz zwrotu 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 

71 ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 567,  695 i 1493) w art. 18 uchyla się ust. 1. 

Art. 19. 1. W roku 2020 źródłem przychodu: 

1) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – funduszu centralnego, o którym 

mowa w art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), może być również wpłata z budżetu państwa 

przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

2) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 

321, 568, 695, 875 i 1291), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana 

przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. W roku 2020 przychody Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – funduszu 

centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), uzyskane z tytułu wpłaty z budżetu 

państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mogą być 

przekazywane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do funduszy oddziałów 

Straży Granicznej, funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub funduszy 

ośrodków Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 

3. W roku 2020 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży 

Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po 

uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. 

4. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być: 

1) przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za zgodą 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do funduszy wojewódzkich lub 

funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej; 
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2) przeznaczane na cele określone w art. 19h pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej. 

Art. 20. 1. Na rok 2020 Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, nie 

później niż do dnia 30 grudnia 2020 r. wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których 

nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.
3)

), mając na względzie stopień 

realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji 

zadań finansowanych z budżetu państwa w roku 2020. 

2. Wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Ministrów ustala w 

szczegółowości określonej w art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być ujęte wydatki, które w toku 

realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 i 4 lub art. 173 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do: 

1) wydatków przeniesionych na podstawie art. 15zi pkt 4 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 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.
4)

); 

2) wydatków, w stosunku do których nastąpiła zmiana przeznaczenia na podstawie art. 

15zi pkt 5 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. 

5. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, do dnia 31 grudnia 2020 r., przekazuje na 

wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. 

6. Wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonane nie 

później niż do dnia 30 listopada 2021 r. 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 

2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
4)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 

1422, 1423, 1478 i 1493. 
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7. Środki finansowe niewykorzystane do dnia 30 listopada 2021 r. na wydatki ujęte 

w wykazie, o którym mowa w ust. 1, podlegają rozliczeniu i przekazaniu na 

wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, w terminie 14 dni od tego dnia.  

8. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, dysponent 

stwierdzi brak możliwości wydatkowania środków finansowych na wydatki ujęte w 

wykazie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych i zwraca niewykorzystane środki na rachunek wydatków 

niewygasających w terminie 14 dni.  

9. Niewykorzystane środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa 

w ust. 1, podlegają przekazaniu na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego 

rachunku bieżącego budżetu państwa. 

10. Do dotacji z budżetu państwa przekazanych na realizację wydatków ujętych 

w wykazie, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

11. W roku 2020 przepisu art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych nie stosuje się. 

Art. 21. W roku 2021 stawka opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37m ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278 i 1087), wynosi: 

1) 165,14 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 tej ustawy; 

2) 338,53 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o 

których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy; 

3) 198,25 za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 

i 5 tej ustawy. 

Art. 22. Do stawek opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37m ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 

na rok 2021 oraz 2022 nie stosuje się art. 37m ust. 4 i 5 tej ustawy.  

Art. 23. 1. Zarządzający portem lotniczym składa wniosek, o którym mowa 

w art. 15zzzzba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
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oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Art. 24. Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy
13

 

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, za okres przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na 

podstawie dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 

31zy
13

 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. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń 

następuje na wniosek świadczeniobiorcy. 

Art. 25. 1. Postępowania zawieszone na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 18 wznawia się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. 

2. Do postępowań wznowionych na podstawie ust. 1, a także do postępowań 

prowadzonych na skutek wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 

wznowionego na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu ich 

zawieszenia. 

Art. 26.  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 

kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania 

środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7  ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) lub wniosku o zmianę przedsięwzięć 

lub  ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada 

sołecka na wniosek sołtysa. 

2. W roku 2020 termin, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 

r. o funduszu sołeckim, przedłuża się do dnia 31 października. 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 
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1) art. 16 pkt 13 w zakresie art. 31zy
13

 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;  

2) art. 16 pkt 13 w zakresie art. 31zy
13

 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.; 

3) art. 16 pkt 13 w zakresie art. 31zy
13

 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.; 

4) art. 16 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 

mocą od dnia 1 września 2020 r.; 

5) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 

6) art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

  

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do ustawy 

z dnia 17 września 2020 r.  

(poz.   ) 

„Załącznik do ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. 

(poz.   ) 

 

 

Udział poszczególnych portów lotniczych w rynku w 2019 r. 

 

Port lotniczy 
Udział w rynku  

w 2019 r. 

Chopina w Warszawie 41,80% 

Kraków-Balice 15,92% 

Gdańsk im. Lecha Wałęsy 10,61% 

Katowice-Pyrzowice 9,06% 

Wrocław-Strachowice 7,03% 

Warszawa-Modlin 5,45% 

Poznań-Ławica 4,80% 

Rzeszów-Jasionka 1,72% 

Szczecin-Goleniów 1,21% 

Bydgoszcz 0,81% 

Lublin 0,70% 

Łódź 0,45% 

Olsztyn-Mazury 0,29% 

Zielona Góra-Babimost 0,14% 
 

” 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


