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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 20 maja 2021 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 ustaw1)
Art. 1. 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. 1842, z
późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 15g po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu:
„18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania
należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że
zwolnienie dotyczy tych samych miesięcy, na które podmioty, o których mowa w
ust. 1 i 1a, zwróciły się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w
następstwie wystąpienia COVID-19.”;

2)

w art. 15gg po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania
należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że
zwolnienie dotyczy tych samych miesięcy, na które podmiot, o którym mowa w
ust. 1, zwrócił się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
oraz ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112,
2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694.
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pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.”;
3)

po art. 15gga dodaje się art. 15gga1 w brzmieniu:
„Art. 15gga1. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020
r. prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków
spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub
wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodami 47.11.Z albo 47.19.Z, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie
świadczeń

na

rzecz

ochrony

miejsc

pracy

ze

środków

Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników. Przepis art. 15gga stosuje się, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–
8.
2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w
rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
3. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę,
że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa
podatkowego był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o
40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo
w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub
we wrześniu 2020 r.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zamiast oświadczeń, o których mowa w
art. 15gga ust. 6 pkt 2 i 3, załącza oświadczenia:
1)

o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora
jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej
14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa
w ust. 3, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
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2)

o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

3)

że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r.,
grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w
stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu
2020 r.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenia

zawiera

w

nich

klauzulę

o

treści:

„Jestem

świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, po stwierdzeniu kompletności
wniosku i złożeniu przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o których mowa
w ust. 4 i art. 15gga ust. 6 pkt 4–7, występuje niezwłocznie w formie
elektronicznej

do

dysponenta

Funduszu

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych o przyznanie limitu/zapotrzebowania na środki na wypłatę
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
7. Przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o których
mowa w ust. 4 i art. 15gga ust. 6 pkt 4–7, niezgodnie ze stanem faktycznym lub
nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania środków.
8. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą
być składane do dnia 30 września 2021 r.”;
4)

w art. 15ggb:
a)

w ust. 1 po użytych dwukrotnie wyrazach „art. 15gga ust. 1” dodaje się
wyrazy „albo art. 15gga1 ust. 1”,

b)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) innych niż wskazane w przepisie art. 15gga ust. 1 albo art. 15gga1
ust. 3 warunków przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy w zakresie obniżenia przychodu z działalności, rodzaju
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działalności, z której przychód stanowi podstawę ustalenia, czy
wystąpiło obniżenie przychodu, i okresu porównawczego;”,
–

w pkt 2 wyrazy „wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia” zastępuje się
wyrazami „dzień wskazany w rozporządzeniu”,

c)

w ust. 3:
–

w pkt 1 wyrazy „pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami „pkt 2, 3 i 7 lub art.
15gga1 ust. 4”,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 26 lub art. 15gga1
ust. 8 termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy;”,

–

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 11 okres
przysługiwania dofinansowania.”;

5)

art. 15gi otrzymuje brzmienie:
„Art. 15gi. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z
powodu COVID-19, nie stosuje się przepisów art. 28 ust. 2–4 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).”;

6)

w art. 15gj w ust. 1 wyrazy „i art. 15gga” zastępuje się wyrazami „, art. 15gga i
art. 15gga1”;

7)

w art. 15gk wyrazy „i art. 15gga” zastępuje się wyrazami „, art. 15gga i art.
15gga1”;

8)

w art. 15k ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1,
nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na
otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet
przyszłych imprez turystycznych w ciągu 2 lat od dnia, w którym miała się odbyć
impreza turystyczna.”;
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9)

w art. 15kb:
a)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, organizator
turystyki dokonuje do Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych
ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich równowartość pomniejszonej o
wpłatę, o której mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 1. Raty oblicza się
indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w odniesieniu do
wysokości wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonanych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na wniosek tego organizatora
turystyki.”,

b)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Zwrot pierwszej z rat, o których mowa w ust. 7, następuje do dnia
31 grudnia 2021 r.
7b. Zwrot rat, o których mowa w ust. 7, z wyłączeniem pierwszej raty,
o której mowa w ust. 7a, jest dokonywany w terminie do 21. dnia każdego
miesiąca, począwszy od stycznia 2022 r.”,

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku nieuiszczania rat zgodnie z zasadami określonymi w
ust. 7–7b przepisy art. 2 ust. 2, art. 30 ust. 7 pkt 2, art. 31 pkt 2 oraz art. 37
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych stosuje się odpowiednio.”;

10) uchyla się art. 15ze;
11) po art. 15ze dodaje się art. 15ze1 w brzmieniu:
„Art. 15ze1. 1. Wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania
powierzchni handlowej należnych udostępniającemu na podstawie zawartej przed
dniem 14 marca 2020 r. umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie
obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami,
ulega obniżeniu do 20% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu
na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r., a w okresie trzech miesięcy
od dnia zniesienia każdego zakazu – do 50% wysokości tych świadczeń
należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r.
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2. Jeżeli obniżenie wysokości świadczeń, o którym mowa w ust. 1, nie
byłoby uzasadnione na podstawie art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny, każda ze stron może żądać oznaczenia przez sąd wysokości
obniżenia świadczeń uprawnionego, o których mowa w ust. 1. Sąd może, po
rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
oznaczyć wysokość obniżenia świadczeń, sposób ich wykonania lub zmienić
okres, w jakim udostępniającemu przysługują świadczenia w obniżonej
wysokości.
3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1, rozumie się
powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w
szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.”;
12) po art. 15zs3 dodaje się art. 15zs4 w brzmieniu:
„Art. 15zs4. 1. Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, o której
mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, która na dzień 30 września 2020 r. prowadziła
pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków
spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub
wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.
2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w
rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
3. Warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest wykazanie przez
osobę, o której mowa w ust. 1, że jej przychód z działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w
listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu
2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we
wrześniu 2020 r. oraz że osoba ta nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z
innego tytułu, chyba że podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącach,
których dotyczył spadek przychodów.
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4. Osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenie postojowe jest udzielane
w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek, o którym
mowa w ust. 3, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.
5. W przypadku gdy świadczenie postojowe zostało przyznane na podstawie
wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów,
zgodnie z ust. 3, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o
kolejne świadczenie postojowe.
6. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
7. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1,
następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c, e oraz pkt 2, 5
i 6, oświadczenie, o którym mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 4 lit. b, oraz
oświadczenia:
1)

o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora
jednostki systemu oświaty o tym, że była związana przez okres co najmniej
14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa
w ust. 3, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

2)

o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

3)

że przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa
podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu
2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do
przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenia

zawiera

w

nich

klauzulę

o

treści:

„Jestem

świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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9. Świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi
wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19.
10. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 9, wynoszą 0,5% kwoty
przeznaczonej na wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1.
11. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę świadczenia postojowego,
o którym mowa w ust. 1, oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego
świadczenia, o których mowa w ust. 9.
12. Do świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zz i art.
15zza.”;
13) w art. 15zt:
a)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) innych warunków przysługiwania świadczenia postojowego niż
wskazane w przepisach art. 15zq:
a)

ust. 4 w zakresie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej, obniżenia przychodu z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej, rodzaju pozarolniczej
działalności gospodarczej, z której przychód stanowi podstawę
ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, terminu
zawieszenia

prowadzenia

pozarolniczej

działalności

gospodarczej,
b)
–

ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 i 7;”,

w pkt 2 wyrazy „wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia” zastępuje się
wyrazami „dzień wskazany w rozporządzeniu”,

b)

w ust. 3 wyrazy „treść oświadczenia” zastępuje się wyrazami „lub art. 15zs4
ust. 7 treść oświadczeń”;

14) w art. 15zy:
a)

w ust. 1 po wyrazach „art. 15zs2 ust. 2” dodaje się wyrazy „, art. 15zs4 ust.
7”,
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b)

w ust. 2 po wyrazach „art. 15zs2 ust. 2” dodaje się wyrazy „, art. 15zs4 ust.
7”;

15) art. 15zya otrzymuje brzmienie:
„Art. 15zya. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd
Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazana osoba
uprawniona, o której mowa w art. 15zs1 ust. 1, art. 15zs2 ust. 1 lub art. 15zs4 ust.
1, na wskazany dzień prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 15zs1 ust.
1, art. 15zs2 ust. 1 albo art. 15zs4 ust. 1.”;
16) w art. 15zyb po wyrazach „art. 15zs3,” dodaje się wyrazy „art. 15zs4 ust. 7”;
17) w art. 15zzb dodaje się ust. 14–22 w brzmieniu:
„14.

W

przypadku

wykorzystania

dofinansowania

niezgodnie

z

przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości przedsiębiorca zwraca dofinansowanie w całości lub tę część
dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14,
starosta wzywa przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania.
16. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o
którym mowa w ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe.
17. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub 15, starosta z urzędu albo
na wniosek przedsiębiorcy może:
1)

umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części
dofinansowania;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania.
18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust.
17, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie
stosuje się.
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19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 17.
21. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do
zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty
Funduszu Pracy.”;
18) w art. 15zzc dodaje się ust. 12–20 w brzmieniu:
„12.

W

przypadku

wykorzystania

dofinansowania

niezgodnie

z

przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości przedsiębiorca zwraca dofinansowanie w całości lub w tej części,
która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie
lub w nadmiernej wysokości.
13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12,
starosta wzywa przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania.
14. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o
którym mowa w ust. 13, nalicza się odsetki ustawowe.
15. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lub 13, starosta z urzędu albo
na wniosek przedsiębiorcy może:
1)

umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części
dofinansowania;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania.
16. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust.
15, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106
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ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie
stosuje się.
17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
18. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 15.
19. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
20. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do
zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty
Funduszu Pracy.”;
19) w art. 15zzd dodaje się ust. 12–22 w brzmieniu:
„12. Mikroprzedsiębiorca, który pobrał pożyczkę nienależnie, zwraca całość
udzielonej pożyczki na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego
udzielono pożyczki.
13. Mikroprzedsiębiorca, który wykorzystał pożyczkę niezgodnie z
przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w całości lub w tej części, która została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, na rachunek bankowy powiatowego
urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki.
14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12 lub
13, starosta wzywa przedsiębiorcę do zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania.
15. W przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o
którym mowa w ust. 14, nalicza się odsetki ustawowe.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, starosta z urzędu albo na
wniosek przedsiębiorcy może:
1)

umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki.
17. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa

lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 16, po
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uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje
się.
18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
19. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust.
7, przepisy ust. 16 stosuje się odpowiednio.
20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 16.
21. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
22. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie
przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu
Pracy.”;
20) w art. 15zzda dodaje się ust. 11–21 w brzmieniu:
„11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, którym udzielono pożyczki nienależnie, zwraca całość udzielonej
pożyczki na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono
pożyczki.
12. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, które wykorzystały pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem,
zwraca pożyczkę w całości lub w tej części, która została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy,
z którego udzielono pożyczki.
13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 11 lub
12, starosta wzywa organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania.
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14. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w
ust. 13, nalicza się odsetki ustawowe.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, starosta, z urzędu albo na
wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, może:
1)

umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki.
16. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa

lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 15, po
uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje
się.
17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
18. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust.
7, przepisy ust. 15 stosuje się odpowiednio.
19. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 15.
20. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
21. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie
przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu
Pracy.”;
21) w art. 15zze dodaje się ust. 13–21 w brzmieniu:
„13.

W

przypadku

wykorzystania

dofinansowania

niezgodnie

z

przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zwraca dofinasowanie w całości lub tę część dofinansowania,
która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie
lub w nadmiernej wysokości.
14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 13,
starosta wzywa organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania.
15. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w
ust. 14, nalicza się odsetki ustawowe.
16. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 14, starosta, z urzędu albo
na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, może:
1)

umorzyć

w

całości

albo

w

części

należności

z

tytułu

zwrotu

dofinansowania;
2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dofinansowania;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dofinansowania.
17. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust.
16, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie
stosuje się.
18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
19. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 16.
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21. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do
zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty
Funduszu Pracy.”;
22) w art. 15zze2 dodaje się ust. 14–22 w brzmieniu:
„14.

W

przypadku

wykorzystania

dofinansowania

niezgodnie

z

przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwraca dofinasowanie w całości
lub tę część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14,
starosta wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 1, do zwrotu dofinansowania w
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
16. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zwrotu
w terminie, o którym mowa w ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe.
17. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 15, starosta, z urzędu albo
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może:
1)

umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części
dofinansowania;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania.
18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust.
17, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie
stosuje się.
19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
20. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
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21. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 17.
22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do
zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty
Funduszu Pracy.”;
23) w art. 15zze3:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozyskiwania przez
wojewódzkie urzędy pracy danych, o których mowa w ust. 2, w celu
ustalenia lub weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 15gga ust. 3
pkt 1, ust. 4, 5 i ust. 15 pkt 1, dotyczących podmiotów korzystających ze
wsparcia na podstawie art. 15gga1 lub przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 15ggb ust. 1.”,

b)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Główny Urząd Statystyczny udostępnia powiatowym urzędom
pracy, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw pracy, wykaz obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień
wskazany w art. 15zze4 ust. 1, art. 15zze4a ust. 1 lub w rozporządzeniu, o
którym mowa w art. 15zze5 ust. 1, prowadzili działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako
rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w art. 15zze4 ust. 1,
art. 15zze4a ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze5 ust. 1.
Wykaz zawiera imię i nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą
przedsiębiorcy, NIP, REGON oraz kod PKD.
5. Główny Urząd Statystyczny udostępnia wojewódzkim urzędom
pracy, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw pracy, wykaz obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień
wskazany w art. 15gga ust. 1, art. 15gga1 ust. 1 lub w rozporządzeniu, o
którym mowa w art. 15ggb ust. 1, prowadzili działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako
rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w art. 15gga ust. 1,
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art. 15gga1 ust. 1 lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i
nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP i REGON
oraz kod PKD.”,
c)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykazy, o których mowa
w ust. 4 i 5, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja
2021 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. …).”;

24) w art. 15zze4:
a)

w ust. 1 skreśla się wyraz „jednorazowo”,

b)

po ust. 14 dodaje się ust. 14a–14f w brzmieniu:
„14a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 11, starosta, z
urzędu albo na wniosek mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, może:
1)

umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji;

2)

odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji;

3)

rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji.
14b. W przypadku gdy wysokość kwoty dotacji wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 14a, po uzyskaniu pozytywnej opinii
właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
14c. Do spraw, o których mowa w ust. 14a, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
14d. W sprawach, o których mowa w ust. 14a, organem wyższego
stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze.
14e. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 14a.
14f. Zwrotu dotacji nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu
nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym

przesyłki

poleconej za

potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3
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pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest
zaliczana w koszty Funduszu Pracy.”;
25) po art. 15zze4 dodaje się art. 15zze4a w brzmieniu:
„Art. 15zze4a. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą
polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych
na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu
oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Przepisy
art. 15zze4 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–10.
2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w
rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę
lub małego przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, że jego przychód z
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był
niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r.,
styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu
uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
4. Mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust.
1, dotacja jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był
spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.
5. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1,
do wniosku oprócz oświadczeń, o których mowa w art. 15zze4 ust. 4 pkt 1 i 4,
załącza oświadczenia:
1)

o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora
jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej
14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa
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w ust. 3, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
2)

o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

3)

że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w
listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w
marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r.
lub we wrześniu 2020 r.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenia

zawiera

w

nich

klauzulę

o

treści:

„Jestem

świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, mikroprzedsiębiorca i mały
przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 30 września 2021 r.
8. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w
którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z ust.
3, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o udzielenie kolejnej
dotacji.
9. Dotacja podlega również zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo
małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia
dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał
dotację, jeżeli złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z
oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i art. 15zze4 ust. 4 pkt 1 i 4.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, okres zwrotu dotacji nie może
być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty.”;
26) w art. 15zze5:
a)

w ust. 1 po wyrazach „art. 15zze4” dodaje się wyrazy „albo art. 15zze4a”,
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b)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) innych warunków niż wskazane w przepisach art. 15zze4 ust. 1 lub
art. 15zze4a ust. 3, w zakresie obniżenia przychodu z działalności,
rodzaju działalności, z której przychód stanowi podstawę ustalenia,
czy wystąpiło obniżenie przychodu, i okresu porównawczego, oraz
art. 15zze4 ust. 2;”,

–

w pkt 2 wyrazy „wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia” zastępuje się
wyrazami „dzień wskazany w rozporządzeniu”,

c)

w ust. 3:
–

w pkt 1 po wyrazach „pkt 2–4” dodaje się wyrazy „lub art. 15zze4a ust.
5”,

–

w pkt 2 po wyrazach „art. 15zze4 ust. 6” dodaje się wyrazy „lub art.
15zze4a ust. 7”,

–

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wielokrotność udzielenia dotacji.”;

27) w art. 15zzzzl5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną
podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielane:
1)

zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej,
wydanej w wyniku notyfikacji;

2)

nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu wydania przez Komisję
Europejską decyzji o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii
Europejskiej;

3)

zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w komunikacie
Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w
szczególności:
a)

łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć 1,8 mln euro brutto dla
pojedynczego beneficjenta,

b)

wsparcie nie może być udzielone beneficjentowi, który w dniu 31
grudnia 2019 r. znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
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uznającego

niektóre

rodzaje

pomocy

za

zgodne

z

rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187

z

26.06.2014,

str.

1,

z

późn.

zm.3)),

z

wyjątkiem

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu
załącznika I do tego rozporządzenia, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r.
znajdowali się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że nie są oni objęci
zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa
krajowego oraz nie otrzymali pomocy na ratowanie ani pomocy na
restrukturyzację,
c)

mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w lit. b,
którzy otrzymali pomoc na ratowanie, mogą otrzymać wsparcie, jeżeli
przed udzieleniem tego wsparcia, spłacili pożyczkę lub zakończyli
umowę gwarancji, które stanowiły pomoc na ratowanie,

d)

mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w lit. b,
którzy otrzymali pomoc na restrukturyzację, mogą otrzymać wsparcie,
jeżeli w czasie jego udzielania,

nie podlegali już planowi

restrukturyzacji,
e)

wsparcia udziela się nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

28) w art. 31a:
a)

w ust. 1a wyrazy „oraz art. 15gga ust. 1” zastępuje się wyrazami „, art.
15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1”,

b)

w ust. 4 wyrazy „oraz art. 15gga ust. 1” zastępuje się wyrazami „, art. 15gga
ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1”,

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przekazane wojewódzkim urzędom pracy w latach 2020 i 2021 na
finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1,
niewykorzystane w okresie realizacji zadań, podlegają rozliczeniu i
zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.
28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L
236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 89 z
16.03.2021, str. 1.
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Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia
okresu realizacji zadań.”;
29) po art. 31i dodaje się art. 31ia w brzmieniu:
„Art. 31ia. W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 20 maja 2021 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 do dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19:
1)

wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2)

art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem
terminu określonego w pkt 1.”;

30) w art. 31qa:
a)

w ust. 4 wyrazy „Zadanie, o którym mowa w art. 15zze4, oraz koszty jego
obsługi” zastępuje się wyrazami „Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i
art. 15zze4a, oraz koszty ich obsługi”;

b)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 7, przekazane
samorządom powiatów w latach 2020 i 2021, niewykorzystane w okresie
realizacji zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, podlegają
rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w
terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.”;

31) w art. 31zo:
a)

w ust. 11 po wyrazach „w ust. 10” dodaje się wyrazy „i 12”,

b)

dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września
2020 r., działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych,
papierniczych

i piśmienniczych

na

rzecz

uczniów,

słuchaczy

lub

wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z, zwalnia się z obowiązku
opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
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zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021
r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za dany miesiąc,
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 września 2020 r. i
przychód z działalności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był
niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu
2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu
uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”;
32) w art. 31zp:
a)

w ust. 1:
–

po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku składek, o których
mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r.
do dnia 30 września 2020 r., jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz
muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, oznaczone kodem 79.90.A;”,

–

w pkt 4 dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku składek, o których
mowa w art. 31zo ust. 12, należnych za okresy od dnia 1 listopada
2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.”,

b)

w ust. 2:
–

pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) oświadczenie

płatnika

składek

o

rodzaju

przeważającej

działalności, o której mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8, 10 lub
12;”,
–

po pkt 2e dodaje się pkt 2f w brzmieniu:
„2f) oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 31zo ust. 12,
potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu
przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w
listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r.
lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we
wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r., oraz o posiadaniu
pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki
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systemu oświaty o tym, że płatnik był związany przez okres co
najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek
przychodów, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, umową najmu
powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności, o której
mowa w art. 31zo ust. 12;”,
c)

w ust. 3 wyrazy „ust. 2 pkt 2–2e” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 2–2f”;

33) w art. 31zq:
a)

w ust. 1 po wyrazach „art. 31zo ust. 10 – za listopad 2020 r.,” dodaje się
wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – za listopad
2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r.,”,

b)

w ust. 3 po wyrazach „do dnia 31 grudnia 2020 r.,” dodaje się wyrazy
„a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, należnych za listopad
2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r. –
do dnia 30 kwietnia 2021 r.,”;

34) w art. 31zu w ust. 4 po wyrazach „za listopad 2020 r.,” dodaje się wyrazy „a w
przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – za listopad 2020 r., grudzień
2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r.,”;
35) art. 31zua otrzymuje brzmienie:
„Art. 31zua. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd
Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazany płatnik
składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, 10 lub 12, na wskazany dzień
prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8, 10 albo 12.”;
36) w art. 31zw dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.
w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z
Funduszu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej
ustawy.”;
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37) w art. 31zy:
a)

w ust. 2:
–

w pkt 2 wyrazy „wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia” zastępuje się
wyrazami „dzień wskazany w rozporządzeniu”,

–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z której
przychód stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie
przychodu, lub okresu porównawczego stanowiących warunki
ubiegania się o zwolnienie.”,

b)

w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „oraz pkt 2e” zastępuje się wyrazami „ , 2e i 2f”;

38) w art. 31zzr dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w
życie ustawy z dnia 20 maja 2021 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, wykaz płatników składek i osób,
które na dzień 30 września 2020 r. miały zarejestrowaną pozarolniczą działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami, o których mowa w art. 15zs4 ust.
1 i art. 31zo ust. 12. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę skróconą
płatnika składek, NIP i REGON oraz kod PKD.”;
39) w art. 31zzs:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przekazuje Polskiemu Instytutowi
Sztuki Filmowej środki finansowe w wysokości 120 000 000 zł na
sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmioty, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 257), wykonujące działalność lub świadczące usługi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniosły w okresie od dnia 1
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listopada 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w następstwie wystąpienia
COVID-19 i które nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych
środków, w tym środków publicznych.”,
b)

ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne, o których
mowa w ust. 5, składają wnioski odpowiednio o sfinansowanie,
dofinansowanie albo stypendium w terminie od dnia ogłoszenia rozpoczęcia
naboru wniosków przez Polski Instytut Sztuki Filmowej do dnia 30 września
2021 r.
9. Środki finansowe, które w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. nie
zostaną przekazane na rachunek bankowy podmiotom, o których mowa w
ust. 1, i osobom fizycznym, o których mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi
do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie 14 dni od tego dnia.”;

40) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Starosta, a w przypadku udzielenia upoważnienia, o którym
mowa w art. 15zzb ust. 20, art. 15zzc ust. 18, art. 15zzd ust. 20, art. 15zzda ust.
19, art. 15zze ust. 20, art. 15zze2 ust. 21 i art. 15zze4 ust. 14e, dyrektor
powiatowego urzędu pracy sporządzają sprawozdania dotyczące decyzji
wydanych w sprawach:
1)

umorzenia w całości albo w części,

2)

odroczenia terminów spłaty,

3)

rozłożenia na raty spłaty

– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1,
art. 15zzc ust. 1, art. 15zzd ust. 1, art. 15zzda ust. 1, art. 15zze ust. 1, art. 15zze2
ust. 1, art. 15zze4 ust. 1 oraz art. 15zze4a ust. 1, zwanych dalej „należnościami”.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za każdy kwartał
danego roku kalendarzowego.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o:
1)

liczbie wszczętych z urzędu postępowań w sprawach odpowiednio
umorzenia należności w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty
należności, rozłożenia na raty spłaty należności;

2)

liczbie wniosków w sprawach odpowiednio umorzenia należności w całości
lub w części, odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty
spłaty należności;
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3)

liczbie wydanych decyzji w sprawach:
a)

umorzenia należności w całości lub w części,

b)

odroczenia terminów spłaty należności,

c)

rozłożenia na raty spłaty należności,

d)

odmowy odpowiednio umorzenia należności w całości lub w części,
odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty
należności;

4)

łącznej kwocie umorzenia należności w danym kwartale.
4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, starosta, a w przypadku

udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 20, art. 15zzc ust. 18,
art. 15zzd ust. 20, art. 15zzda ust. 19, art. 15zze ust. 20, art. 15zze2 ust. 21 i art.
15zze4 ust. 14e, dyrektor powiatowego urzędu pracy przekazują właściwemu
wojewodzie w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy
sprawozdanie.
5. Wojewoda, na podstawie otrzymanych sprawozdań dotyczących decyzji,
o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorcze zestawienie informacji, o których
mowa w ust. 3, w odniesieniu do obszaru województwa.
6. Zbiorcze zestawienie informacji wojewoda przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw pracy w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału,
którego dotyczy sprawozdanie.”;
41) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. Rada Ministrów przedkłada co 6 miesięcy Sejmowi sprawozdanie
z realizacji niniejszej ustawy.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 178) po art. 10b dodaje się art. 10c w brzmieniu:
„Art. 10c. 1. Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom
zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystania, o których mowa w przepisach o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwanym dalej
„zleceniobiorcami”,

realizację

zadań

z

zakresu

informatyzacji

sektora

publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zwanych dalej „projektami”, w tym:
1)

budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
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2)

świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego;

3)

prowadzenie działań informacyjnych;

4)

zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania innych wykonywanych
przez zleceniobiorców zadań na sektor publiczny;

5)

zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców do realizacji
zlecanych zadań;

6)

wspieranie podmiotów wykonujących zadania publiczne w ich realizacji.
2. Powierzenie realizacji projektu następuje w drodze decyzji Prezesa Rady

Ministrów w sprawie powierzenia realizacji projektu, zwanej dalej „decyzją”. Do
decyzji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
3. Zleceniobiorcami nie mogą być: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny,
Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny,
wojewódzkie

sądy administracyjne,

Krajowa

Rada

Sądownictwa,

sądy

powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Narodowy
Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego.
4. Przed powierzeniem realizacji projektu Prezes Rady Ministrów:
1)

uzyskuje akceptację:
a)

zleceniobiorcy – dla realizacji projektu, a w przypadku gdy jego
realizacja jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy, również
dla wspólnej realizacji projektu przez wszystkich zleceniobiorców,

b)

podmiotu zapewniającego, w zakresie swoich zadań, finansowanie
realizacji projektu, zwanego dalej „zleceniodawcą” – dla zapewnienia
tego finansowania ze środków będących w jego dyspozycji, a w
przypadku gdy realizacja projektu ma być finansowana przez więcej
niż jednego zleceniodawcę, również dla wspólnego finansowania
projektu przez wszystkich zleceniodawców;

2)

może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z
wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji lub o wyznaczenie osób,
które będą udzielać wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu;
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3)

udziela zleceniobiorcy, zleceniodawcy i ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji informacji dotyczących warunków realizacji projektu
niezbędnych odpowiednio do oceny możliwości akceptacji jego realizacji
albo finansowania albo do wydania opinii o projekcie decyzji.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wydaje opinię o projekcie

decyzji lub wskazuje osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii lub wyznaczenie
tych osób.
6. Decyzja zawiera w szczególności:
1)

oznaczenie:
a)

zleceniobiorcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana
więcej niż jednemu zleceniobiorcy – zleceniobiorców,

b)

zleceniodawcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana
przez więcej niż jednego zleceniodawcę – zleceniodawców;

2)

wskazanie źródła finansowania realizacji projektu lub sposobu jego
określenia;

3)

określenie:
a)

czasu realizacji projektu, w tym najpóźniejszego możliwego terminu
rozpoczęcia jego realizacji,

b)

ramowego zakresu projektu i sposobu jego realizacji,

c)

podziału

działań

w

ramach

realizacji

projektu

pomiędzy

zleceniobiorcami albo sposobu dokonania takiego podziału – w
przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej niż jednemu
zleceniobiorcy,
d)

zakresu i sposobu finansowania realizacji projektu przez każdego ze
zleceniodawców – w przypadku gdy realizacja projektu jest
finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę,

e)

kosztu realizacji projektu, a jeżeli projekt jest realizowany w formule
wariantowej – maksymalnego kosztu realizacji projektu, albo sposobu
wyliczenia odpowiednio kosztu albo maksymalnego kosztu realizacji
projektu.

7. Powierzenie realizacji projektu zleceniobiorcy może nastąpić w każdym
czasie. Przepisy dotyczące zmian w planie finansowym jednostki sektora
finansów publicznych stosuje się odpowiednio.
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8. Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcy środki na realizację projektu ze
środków będących w jego dyspozycji.
9. Na realizację projektu zleceniobiorca może otrzymać dotację celową.
Tryb oraz zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określają przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
305).
10. Termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31
grudnia danego roku budżetowego, i sposób rozliczenia dotacji celowej określony
jest w umowie, z uwzględnieniem elementów określonych w ust. 14. Art. 150
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się
odpowiednio.
11. Do finansowania projektu ze środków dotacji celowej, o której mowa w
ust. 9, nie stosuje się art. 24 ust. 5 zdanie pierwsze oraz art. 29 ust. 10 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie dotyczącym
zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
12. Koszty realizacji projektu:
1)

nie mogą przewyższać koniecznych i rzeczywistych kosztów bezpośrednich
i pośrednich, które poniósł zleceniobiorca;

2)

nie mogą obejmować finansowania albo dofinansowania działalności
gospodarczej zleceniobiorcy;

3)

mogą być ustalane w formule zakładającej realizację elementów projektu na
określonych warunkach w miarę pojawiających się udokumentowanych
potrzeb.
13. Zleceniobiorca prowadzi odrębną ewidencję środków otrzymanych na

realizację projektu, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania
przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
14. Podstawą finansowania projektu jest umowa zawarta, w formie
pisemnej, przez zleceniodawcę albo zleceniodawców ze zleceniobiorcą, a w
przypadku gdy realizacja projektu została powierzona więcej niż jednemu
zleceniobiorcy – ze zleceniobiorcami. Umowa zawiera w szczególności:
1)

ramowy harmonogram realizacji projektu;

2)

zasady odbiorów i wzajemnych rozliczeń projektu, z uwzględnieniem –
w przypadkach, w których jest to możliwe – odbiorów częściowych;
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3)

przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w
ramach realizacji projektu lub zasady korzystania z utworów wytworzonych
w ramach realizacji projektu, o ile takie utwory powstaną;

4)

zasady komunikacji w ramach realizacji projektu, z uwzględnieniem, że
podstawowym kanałem komunikacji są środki komunikacji elektronicznej;

5)

zasady ponoszenia odpowiedzialności za funkcjonowanie, utrzymanie oraz
rozwój wytworzonych w toku realizacji projektu narzędzi cyfrowych, o ile
takie powstaną;

6)

metodykę pracy, w tym wykonywania nadzoru nad realizacją projektu;

7)

tryb wprowadzania zmian do umowy.
15. Strony umowy współpracują ze sobą, w szczególności przez wzajemne

udostępnianie – w przypadkach, w których jest to możliwe – informacji, danych
oraz innych zasobów pomocnych przy realizacji projektu.
16. O zawarciu umowy zleceniodawca albo zleceniodawcy niezwłocznie
zawiadamiają Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
17. Stroną umowy może być także podmiot pełniący funkcję organu
założycielskiego lub podmiotu kontrolującego zleceniobiorcy lub w inny sposób
sprawujący nadzór lub kontrolę nad działalnością zleceniobiorcy.
18. W celu realizacji projektu Prezes Rady Ministrów może, w drodze
rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków,
w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa,
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy
budżetowej.
19. W przypadku gdy zleceniobiorcą i zleceniodawcą jest ten sam podmiot,
nie stosuje się przepisów ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 9–11 i 14–17.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1383) w art. 37:
1)

w ust. 1 po wyrazach „w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych”
dodaje się wyrazy „, lub jeżeli ministrowi nadzorującemu została powierzona
realizacja zadania na podstawie art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i …)”;
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2)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej lub
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów może, za zgodą
ministra nadzorującego, nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego
planu zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania
określonym w statucie instytutu, w celu realizacji zadań z zakresu określonego w
art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jeżeli
realizacja zadania ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności,
rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub cyfryzacji procesów instytucji
publicznych i równocześnie niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie jego
realizacji.”;

3)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący, a w
przypadkach, o których mowa w ust. 1a, minister kierujący działem administracji
rządowej lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia instytutowi
środki do wykonania zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie
na podstawie umowy ze stroną finansującą wykonanie zadania.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 737) w art. 93 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W 2021 r. określonego w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej warunku posiadania uregulowanego stosunku do służby
wojskowej nie stosuje się do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
kandydackiej, podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w tym roku, które z powodu wydłużenia czasu trwania tej kwalifikacji
nie stawiły się do niej przed upływem terminu zakończenia rekrutacji do służby
kandydackiej.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
poz. 875, 1086, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) w art. 58 w ust. 1:
1)

skreśla się wyrazy „związanego z utrzymaniem miejsc pracy”;
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2)

wyrazy „art. 15g, art. 15gga, art. 15zzb–15zze i art. 15zze4” zastępuje się
wyrazami „art. 15g, art. 15gga, art. 15gga1, art. 15zzb–15zze, art. 15zze4 i art.
15zze4a”.
Art. 6. 1. Okres realizacji vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2 ustawy

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, na którego otrzymanie podróżny
wyraził zgodę przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy i który nie został
zrealizowany do tego dnia, wynosi 2 lata od dnia, w którym miała odbyć się impreza
turystyczna, której dotyczyło odstąpienie od umowy albo rozwiązanie umowy, o
którym mowa w art. 15k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Raty uiszczone przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy przez organizatorów
turystyki zgodnie z art. 15kb ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym zalicza się na poczet zwrotu wypłat, o którym mowa w art. 15kb ust.
7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. W przypadku nieuiszczenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 15kb ust. 7
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym rat, których termin płatności
przypadał przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, przepisu art. 15kb ust. 8 ustawy
zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
Art. 7. 1. Jeżeli uprawniony do używania powierzchni handlowej, który złożył
bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu,
dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania
powierzchni handlowej, na zasadach określonych w art. 15ze ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złoży
oświadczenie woli o cofnięciu tej oferty, do umowy najmu, dzierżawy lub innej
podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni
handlowej, stosuje się przepisy art. 15ze1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1, wywołuje skutki od dnia jego
złożenia.
3. W przypadku niezłożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 1, oferta
woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej
umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, wiąże
przez okres, o którym mowa w art. 15ze ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym.
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Art. 8. Wnioski o:
1)

umorzenie w całości albo w części,

2)

odroczenie terminów spłaty,

3)

rozłożenie na raty spłaty

– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1, art.
15zzc ust. 1, art. 15zzd ust. 1, art. 15zzda ust. 1, art. 15zze ust. 1, art. 15zze2 ust. 1 oraz
art. 15zze4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem ogłoszenia
niniejszej ustawy, są rozpatrywane na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 9. 1. Do dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze
i art. 15zze2 ustawy zmienianej w art. 1, przyznanych przed dniem ogłoszenia
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze
i art. 15zze2 ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej
ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzb, art. 15zzc,
art. 15zze i art. 15zze2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
3. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057), oraz podmiot, o którym mowa w art. 15zze2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, o
zmianie, o której mowa w ust. 2, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej
urzędu.
Art. 10. 1. Do pożyczek udzielonych na podstawie art. 15zzd oraz art. 15zzda
ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy art. 15zzd oraz art. 15zzda ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
2. Umowy o udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 15zzd oraz art. 15zzda
ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, ulegają
zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd oraz art. 15zzda ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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3. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje mikroprzedsiębiorców,
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zmianie, o
której mowa w ust. 2, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu
pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.
Art. 11. 1. Do dotacji udzielonej na podstawie art. 15zze4 ustawy zmienianej w
art. 1, przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15zze4
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15zze4 ustawy zmienianej w
art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy
prawa w zakresie określonym w art. 15zze4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
3. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje mikroprzedsiębiorców i
małych przedsiębiorców o zmianie, o której mowa w ust. 2, przez ogłoszenie na
tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z
wykorzystaniem strony internetowej urzędu.
Art. 12. 1. Do wniosków, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a ustawy
zmienianej w art. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej
ustawy, stosuje się przepis art. 15g ust. 18a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
2. Do wniosków, o których mowa w art. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosuje się
przepis art. 15gg ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 13. 1. Pierwsze sprawozdanie i pierwsze zbiorcze zestawienie informacji, o
których mowa odpowiednio w art. 34a ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, są
przekazywane odpowiednio wojewodom i ministrowi właściwemu do spraw pracy w
terminie odpowiednio 30 i 60 dni od dnia zakończenia trzeciego kwartału 2021 r.
2. Pierwsze sprawozdanie i pierwsze zbiorcze zestawienie informacji, o których
mowa w ust. 1, obejmują postępowania wszczęte do końca trzeciego kwartału 2021 r.
Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15ggb
ust. 1, art. 15zt ust. 1, art. 15zze5 ust. 1 oraz art. 31zy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
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zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 15ggb ust. 1, art. 15zt ust. 1, art. 15zze5 ust. 1 oraz art. 31zy ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej
niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być
zmieniane na podstawie tych przepisów.
Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 1, 2 i 29, art. 2, art. 3 oraz art. 8–12, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia;

2)

art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30
czerwca 2021 r.;

3)

art. 1 pkt 8, 9, 17–22 i 24 lit. b oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2021 r.;

4)

art. 1 pkt 27 i 36, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1
stycznia 2021 r.;

5)

art. 1 pkt 39, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30
kwietnia 2021 r.;

6)

art. 1 pkt 41, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca
2021 r.
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